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Följ med till vår favoritplats - underbara 
Cinque Terre! Upptäck, inspireras och 
njut av den underbara miljön i Liguriens 
dramatiska landskap, de fem byarnas 
charm och den goda maten.

HÖJDPUNKTER

• Akvarellkurs med professionella 
konstnären Helena Petersson

• Besök de fem byarna

• 3 timmar målning/dag

• Italiensk matlagningskurs

• Heldagsutflykt till Portofino och San 
Fruttuoso

• Vinprovning på vingård•

Avresa från Stockholm och Göteborg. 

En målarkurs för alla nivåer, vi målar 
i akvarell och upptäcker färgstarka 
Ligurien tillsammans under professionell 
ledning av konstnär Helena Petersson. 
De charmiga byarna med personliga 
hus och fantastiska naturupplevelser, 
berg, hav och vinodlingar längs 
med kullarna bjuder in till måleri och 
rekreation. 

Varje dag har vi ca 3 timmar som vi 
målar i det fantastiska landskapet, de 
charmiga byarna och på en vingård. 
Varje dag finns nya platser att inspireras 
av. Vi varvar våra tillfällen för målning 
med vandring mellan två av de fem 
byarna, matlagning och vinprovning. 
En dag beger vi oss lite längre upp 
med kusten till den exklusiva badorten 
Portofino och bukten San Fruttuoso. 

10 – 15 maj 2020

Måla akvarell 
och upptäck Cinque Terres färger

Akvarellkurs i färgstarka Cinque Terre med vandring, matlagning, och 
vinprovning.

Boka tidigt-rabatt!

500:-
/person
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Programmet, dag för dag

10 maj
Avresa från hemort och ankomst i Milano 
13.25. Transfer till hotell. Incheckning.
Före middagen samlas vi och går igenom 
dagarna tillsammans. Gemensam 
välkomstmiddag.

11 maj – uppstart och vandring Corniglia 
& Vernazza
Efter frukost har vi genomgång och 
lektion av Helena på hotellet.
Lunch på egen hand.
Efter lunch tar vi tåget till den mellersta 
och minsta byn Corniglia för att 
tillsammans med en lokal vandringsguide  
i lugnt tempo vandra den vackra 
sträckan till Vernazza. Leden går längs 
med havet upp över berget, in i skogen 
och genom vinodlingar innan vi sedan 
siktar mot Vernazzas hamn med sin 
medeltida borg Doria nere vid vattnet 
och börjar vår vandring neråt. Många 
vackra vyer som kan inspirera till 
målningar i veckan. Vill man inte vandra 
går det bra att på egen hand ta tåg 
mellan byarna.
    När vi kommer fram till Vernazza har vi 
tid att upptäcka den charmiga byn på 
egen hand och man kan välja att åka 
med tillbaka till Riomaggiore tillsammans 
eller stanna kvar i byn för att äta 
middag. Middag på egen hand.

Vandring 4  km
Tid 2-2,5 h
Svårighetsgrad: medel

12 maj  – Manarola & Vin provning i 
Monterosso
Efter frukost beger vi oss till Manarola 
som är kanske den av de byar som man 
oftast ser avbildad på bilder med de 
färgglada husen som klättrar upp längs 
med berget nere vid hamnen. 
    Idag kan de som vill måla det här 
klassiska motivet av Cinque Terre eller 
hitta andra motiv i den lilla byn där 
hamnen är så liten att båtarna dras upp 
och ligger på gatan när de inte används 
och tvätten hänger på tork utanför 
husen. Här målar vi under förmiddagen. 
    Tidig eftermiddag beger vi oss vidare 
till den största och nordligaste byn 
Monterosso, där vi går till vingården 
Buranco för en vinprovning med deras 
goda viner och lättare tilltugg. Här 
dröjer vi oss kvar och det är dags att 
ta upp penslarna och hitta motiv på 
vingården och deras böljande kullar med 
vinodlingar. Gemensam middag 20.00.

13 maj – Utflykt till Portofino
Idag har vi en tidig start och efter frukost 
tar vi tåget norrut för att bege oss till 
Portofino. Här stannar vi och målar 
en stund innan vi tar båten tillbaka till 
den lilla vackra bukten San Fruttouso 
med sitt smaragdgröna vatten. I San 
Fruttouso ligger ett litet kloster och det 
finns en liten strand, hit kan man endast 
komma till fots eller med båt. 
Vi tar därifrån båten tillbaka till 
Margherita Ligure där vårt tåg sedan 
tar oss hem till Riomaggiore. Middag på 
egen hand.

14 maj – Matlagning i Monterosso 
Efter frukost och en sista genomgång 
av Helena beger vi oss till Monterosso 
för att lära oss laga Italiensk mat 
tillsammans som också blir dagens 
lunch. Eftermiddagen är sedan fri att 
disponera som man vill. Kanske vill man 
vandra, måla, upptäcka en by lite mer 
eller koppla av vid havet.
    Före middagen har vi samling och 
avslutning med Helena.

15 maj - Avresa
Tidig avresa från hotellet.

Reseledare 
Helena 

Petersson
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Boka tidigt-pris 

t.om. 30/10 2019

fr. 17.490:- /person med del 

i dubbelrum

Ordinarie pris 17.990:- /person

I priset ingår

• Flyg  inklusive flygskatter

• Del i dubbelrum på hotel Villa 
Argentina i  Riomaggiore

• Transfer t/r till Milano

• 3 middagar

• Matlagningskurs med lunch

• Vinprovning

• 1 vandring med lokal vandrings-
guide

• Biljetter till tåg och båt på  
transporter enligt program

• Akvarellkurs med Helena  

Petersson

• Svensk färdledare från Resia

Tillkommer

• Enkelrum 2.900:-

• Avbeställningsskydd hos SOLID 

825:- vid boende i dubbelrum, för 
boende i enkelrum 975:-

• Försäkring SOLID Plus 230:-

• Penslar, färg och papper tillkommer, 

antingen tar ni med eget som ni 

tycker om att använda eller så finns 

möjlighet att köpa från Helena, 

närmare avresan kommer en mer 

utförlig packlista från Helena vad 

hon tycker är lämpligt att ha med 

och använda 

Bokningsinformation:
Resia reserverar sig för korrekturfel 
samt eventuella skatte- och 
valutaförändringar eller liknande som 
står utanför vår kontroll och som kan 
komma att påverka priset. 

För fullständiga rese- och 
avbokningsvillkor vänligen se er 
specifikation vid beställning.  

Resfakta

Flyg med SAS

Avresa från Stockholm 10 maj
Arlanda 11.05 - Milano, Linate 13.45

Avresa från Göteborg 10 maj

Göteborg 07.35 - Arlanda 08.30
Arlanda 11.05 - Milano, Linate 13.45

Hemresa Stockholm 15 maj
Milano, Malpensa 11.20 
– Köpenhamn 13.25
Köpenhamn 14.30 – Arlanda 15.40

Hemresa Göteborg 15 maj
Milano, Malpensa 11.20 
– Köpenhamn 13.25
Köpenhamn 14.05 – Göteborg 14.50

Boende på resan
Hotell Villa Argentina ligger i den övre 
delen av Riomaggiore och blickar ut över 
staden och havet. Från den nyrenoverade 
terrassen har man en vacker utsikt över 
staden och havet, på klara dagar kan man 
t om se ändå till den franska ön Korsika. 
Hotellet har också en utställning med 
samtida konst från Italienska konstnärer, 
många motiv är med inspiration från 

regionen. 


