Vandring i vackra nationalparken och världsarvet – Cinque Terre.

Reseledare: Toni Duveskog

Boka din resa nu!
www.duvres.se
0278-16005
info@duvres.se

Dag 1, 17 sep.
Flyget avgår 20.30 från Landvetter och vi når Pisa 23.05.
Vi tar oss direkt till hotellet och checkar in på våra rum på Grand
hotell Bonnano, där vi bor de två första nätterna.
Dag 2, 18 sep.
Vi tar det lite lugnt på morgonen och går till frukost efter eget
önskemål innan vi påbörjar dagens guidade tur runt om i Pisa. Under
dagens tur går vi upp i det lutande tornet, besöker domen, Piazza
dei Cavalleri och Tuttomondo di Keith Haring.

Vi går genom doftande odlingar med ständigt nya vyer.

Från havs får vi ytterligare ett perspektiv på de färgglada byarna
PRIS: 10.990 kr. Ingår: Flyg, flygskatter, transfers och utflykter
enligt program, del i dubbelrum, frukost dagligen, reseledning,
inträden i Pisa, Cinque Terre-card för 20-22 sep som inkluderar fria
tågresor och vandring längs lederna i nationalparken, båttur
Tillkommer: dricks ca 200 kr, citytax på hotell 12 euro, luncher
och middagar.
Enkelrum: 2200 kr (begränsat antal).
Hotell: Grand Hotel Bonnano, Pisa 17-19/9****.
Hotel Firenze e Continentale i La Spezia 19-24/9***
Flyg: direktflyg med Ryan Air från Landvetter.

REGLER

för anmälan, betalning och avbokning
Man slutför sin bokning genom att betala anmälningsavgiften på
2500kr/person. Slutlikviden skall erläggas senast 45 dagar innan
avresa.
Fram till 45 dagar innan avresan kan man avboka till en kostnad på
20% av resans pris.
45 – 21 dagar före avresa kostar en avbokning 50% av resans pris.
21 – 0 dagar före avresa kostar en avbokning 100 % av resans pris.
I samband med att man bokar sig kan man också köpa en
avbeställningsförsäkring för 385 kr som gör att man får hela resan,
minus en mindre självrisk, återbetald vid avbokning för t ex sjukdom,
olycksfall etc. Läkarintyg erfordras.
Om vi som resebyrå avbokar resan på grund av oroligheter på resmålet
eller på grund av för få deltagare så informerar vi resenärerna om detta
senast 5 veckor före avresan. I sådant fall återbetalas hela den summan
respektive resenär har inbetalt för resan.

Den praktfulla muralmålningen Tuttomundo, på
180 kvadrat över en hel
fasad, uppfördes av Keith
Haring 1989, bara ett år
före hans allt för tidiga död.
Till sin hjälp att skapa verket
hade han barn från Pisa

Dag 3, 19 sep.
Efter frukost åker vi till La Spezia, den perfekta knutpunkten
för att utforska Cinque Terre, ”Fem byar”, där vi checkar in på
Firenze hotel som ligger väldigt centralt nära gågatan och bara
några hundra meter från stationen därfirån vi lätt når Cinque
Terre de kommande dagarna. Eftermiddagen är fri att utforska
denna charmiga stad eller den ivrige kanske till och med vill ta
tåget till en av byarna.
Dag 4, 5 och 6, 20-22 sep.
Nu ska vi få njuta av underskön natur under våra vandringar i
och emellan de fem byarna i Cinque Terre. Vi tar dagligen det
havsnära tåget till någon av byarna Riomaggiore, Manarola,
Vernazza, Corniglia och Monterosso som alla har sin egen
karaktär. Längs vandringarna skådar vi ner mot de färgglada
husen, till synes staplade på varandra i sluttningarna. Vi
vandrar genom grönskande terrassodlingar med doftande
natur och storartade utsikter över kustlinjen, havet och
byarna. Vi möter ett magiskt samspel mellan natur och kultur i
detta UNESCO-skyddade världsarv. Förmiddagarna bjuder på
guidade vandringar på 3-5 km i kuperad terräng medan
eftermiddagarna är fri att stanna till i de pittoreska byarna och
andas in kulturen, njuta av sol och bad, gå en matlagningskurs
eller ge sig iväg på ännu en vandring tillsammans.
En av dagarna kommer vi ta sjövägen tillbaka från Monterosso
via ett stopp i Portovenere, som inte tillhör en av de ”fem
byarna” men är lika förföriskt mysig även den, innan vi
fortsätter båtturen tillbaka till La Spezia. Att se byarna från
havs ger ytterligare en dimension till kustremsans skönhet.
Dag 7, 23 sep.
Denna dag är en vilodag där du i lugn och ro kan smälta in alla
de underbara intryck dagarna gett. Dagen är också öppen för
ev extra utflykt som ni lockas av, båtkryssning ut på och runt
öarna utanför Portovenere eller en dagstur till Genoa är
möjlig.
Dag 8, 24 sep.
Vid lunchtid checkar vi ut från vårt hotell i La Spezia och tar
tåget till Pisa och vårt flyg som avgår kl 17.25 hem till Sverige.
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