4. Juli 2019 – 4 dager

Opera i Verona

You may have the universe if I may have Italy….

Guiseppe Verdi

PROGRAM
Dag 1 – Torsdag 4. juli: Avreisedag
Vi møtes inn til høyre i avgangshallen på Værnes klokken 05.30. Her blir dere møtt av
reiselederen fra Vega Reiser, som er behjelpelig med innsjekk og praktiske ting. Etter
hvert flyr vi til Milano med et mellomstopp i Oslo. Ved ankomst klokken 12.15 hentes vi
med buss, og Kjører mot Verona. Vi stopper først i sentrum og tar en liten spasertur for å
se på noen av byens flotte severdigheter. Etter hvert blir det avgang opp til Vingården
hvor vi skal bo de neste 3 nettene. Om kvelden er det felles middag på gårdens
restaurant. Vi får god lokal mat akopagnert av smak på flere av gårdens flotte viner.
Dag 2 – Fredag 5. Juli: Utflukt til Gardasjøen
Kl. 09.00 møtes vi for utflukt til Gardasjøen, nærmere bestemt den berømte vakre byen
Sirmione. Vel framme tar vi en liten vandring og gjør oss kjent med det lille samfunnet her
ytterst ute på halvøya. Vi rusler mellom olivenlunder, tar en titt på Villa Maria Callas,
beskuer Castello Scaligero og de gamle romerske ruinene Grotte di Catullo.
Etter hvert blir det også litt diponibel tid en den flotte borgbyen. Kanskje frister også en
tur til stedet med de helsebringende kilder - Centro Benessere Termale Aquria. Sirmione
har mye å by på, og her kan man helt enkelt bare være! Det er selvsagt også muligheter
for å bade eller bare slappe av på en av de mange små gaterestaurantene. Klokken 18.30
samles vi for felles middag før vi reiser tilbake til Verona.
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PROGRAM
Dag 3 – Lørdag 6. Juli: Disponibel dag og Opera i Arena Di Verona
Etter frokost er dagen disponibel i Verona –Kjærlighetens by! Vi har dagen i denne vakre
byen før vi kl. 18.00 finner plassene våre i Arena Di Verona. I kveld er det åpning av
«Carmen» i den fantastiske utendørs Arenaen i hjertet av Verona. Etter forestillingen
reiser vi tilbake til Vingården. Det er ikke felles middag i dag, men Verona har mange gode
restauranter man kan ta en matbit før forestillingen.
Dag 4 – Søndag 7. Juli: Hjemreisedag
Vi spiser frokost på vingården før det er avreise til flyplassen klokken 11.00. Vi flyr til
Trondheim via København og beregnet ankomst Værnes er klokken 23.00.

Grunnpris pr. person:
Enkeltromstillegg:

kr.10.595,kr.1200,-

Depositum:

kr.1500,-

Inkludert:
 Flyreise Trondheim - Milano t/r
 1 innsjekket bagasje + håndbagasje
 Skatter og avgifter
 Busstransport i henhold til program
 3 netter i dobbeltrom på Vingård
 3 frokost
 2 middag
 Vinsmaking
 Utflukt til Gardasjøen
 Operaforestilling i Arena Di Verona
 Aktiv reiseleder under hele reisen
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