En uforglemmelig langweekend i Veneto
Sykkeltur i Valpolicella, topptur i vakre fjell og båttur på Gardasjøen

Dag 1 – Velkommen til Valpolicella og vakre Gardasjøen
Ankomst på flyplassen i Verona hvor sjåføren venter på dere og turen går nordover til Gardasjøen.
Turens første stopp er hos en av områdets gode vinprodusenter. Produsenten har vinmarker i store deler av
Veneto og produserer dermed alt fra Bardolino og Soave til Prosecco, Amarone og Ripasso. Besøket starter
med en deilig lunsj med lokale småretter. Deretter blir det omvisning og prøvesmaking av gårdens
produksjon.
Så fortsetter turen til Garda som ligger ved Gardasjøens østre bredd. Det hyggelige hotellet ligger på
strandpromenaden med herlig utsikt over sjøen.
Det blir litt tid på egenhånd før dere samles i hotellets restaurant for middag.

Dag 2 – En aktiv dag blant Valpolicellas vinmarker
Etter frokost møter dere sykkelguiden utenfor resepsjonen. I dag blir det sykkeltur til Valpolicellas vinmarker.
Ettersom Valpolicella Classico-området består av 4 dalfører og dermed er forholdsvis kupert, har vi bestilt elsykler til de som ønsker det. Etter en kort introduksjon til sykler, sikkerhet og dagens rute, bærer det avsted.
Det meste av syklingen gjøres unna før dagens første vingårdsbesøk. Etter ca 28 km på sykkelsetet kommer
dere frem til den første vingården.
Valpolicella betyr «Dalen med mange kjellere» og består egentlig av 5 daler. Dagens første vingårdsbesøk
ligger høyt over dalen. Der finner dere vinmarkene til 3 trivelige brødre. Her er alle med i produksjonen og
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de fleste familiemedlemmene bor på gården. Omvisningen starter i vinmarkene, via produksjon, til lagring og
til slutt blir det prøvesmaking. Produksjonen av Amarone er noe for seg selv, og dere lærer om dette før
turen går videre.
Turen går ned i dalen og opp på andre siden. I det man ser neste dal, Valgatara, er dere fremme hos neste
vingårdsfamilie. Også denne gården ligger høyt over dalen og fra terrassen utenfor vinkjelleren har dere en
helt herlig utsikt. Pussig nok, er det tre brødre som driver denne gården også. I løpet av vinteren har
brødrene bygget et nytt tilbygg og dere får full omvisning både der og i de øvrige produksjonslokalene. Så er
det tid for lunsj. Herlige skinker, oster, bruschetta og deilig kake venter, sammen med gårdens viner.
Etter en morsom og aktiv dag blir dere hentet av bussen og returnerer, uten ytterligere bruk av krefter, til
Garda. Det blir tid på egenhånd før middagen står klar i en av byens gode restauranter.

Dag 3 – Tid på egenhånd, Gardasjøen og vinområdet Lugana
Formiddagen er til fri disposisjon. Hva med et forfriskende (!) bad eller en rusletur i Gardas hyggelige
gamleby?
Dere møtes når det nærmer seg lunsj og inntar denne ved bredden av Gardasjøen. Etter lunsjen venter
guiden vår ved kaien, sammen med båt og mannskap. Turen går langs innsjøen til halvøya hvor dere finner
Gardasjøens perle; Sirmione. Guiden viser dere rundt før det blir litt tid på egenhånd.
Deretter går turen videre til en vingård i området Lugana. Her blir det omvisning på gården, vinsmaking og
småmat, før dere rusler bort til gårdens restaurant hvor et STORT herremåltid venter. Nydelig mat og
prisbelønte viner er stikkord for kvelden. Fra vingården blir det busstransport tilbake til Garda.
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Dag 4 – Ut på tur i fantastisk (og litt utfordrende) terreng
Denne dagen blir det tidlig start, husk å spise frokost først! Dere møter fjellguiden på hotellet og reiser så til
Monte Baldo.
Vel fremme ved foten av fjellet starter dere på toppturen mot en fjellhytte hvor mat og drikke venter! Turen
til Telegrafo er ca 5 km lang. Dere tar den vakreste veien opp og starter på en gammel grusvei (1200 moh).
I første kryss bærer det rett opp i ca 2 km. Litt krevende, men det venter en helt fantastisk utsikt på toppen.
Så går turen langs kammen i lettere terreng til dere er fremme. Her blir det styrkende lunsj og utsikt av de
sjeldne.
Dere tar den korteste veien ned. Turen tar ca 1 ½ - 2 timer, før dere vel nede returnerer til Garda og kan
nyte en lang og velfortjent hvil.
Om kvelden blir det festmiddag i en av områdets beste restauranter.

Dag 5 - Verona by og avskjed med Veneto for denne gang
Etter frokost og utsjekk, møter dere sjåføren og turen går til Verona, en vakker by full av severdigheter.
Dere møter guiden og tar en tur til Arena – byens store utendørsarena fra tidligere tider. Så får dere noen
timer på egenhånd. Ta turen i de smale gatene, mellom gamle palasser og over travle torg og gamle broer.
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Det blir lunsj, før dere setter kursen mot flyplassen for hjemreise til Norge.
Pris
Vi skreddersyr alle turene våre, slik at prisen kommer helt an på hva du som kunde ønsker. Hvor mange
dager vil dere være borte, når vil dere reise, hvor mange er dere og hva ønsker dere inkludert av aktiviteter
og måltider? Alt er opp til dere, og den beskrevne turen er ment som et idègrunnlag.
Turene våre er gruppeturer fra 6 personer og oppover.
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