
Här vandrar vi tillsammans med lokal 
vandringsguide på de slingriga stigarna 
mellan byarna, bland pinjeträd, olivlundar, 
terrasser med vinodlingar, stränder och 
historiska ruiner. I Vernazza besöker vi 
den lilla vingården Cheo och provar vin, 
i Riomaggiore får vi lära oss att laga 
äkta ligurisk pasta som vi sedan äter 
tillsammans med vår italienska kock.
Förutom de fem klassiska små byarna 
Monterosso, Corniglia, Vernazza, Manarola 
och Riomaggiore vandrar vi också längs 
med rivieran mellan Portovenere, San 
Fruttuoso, Portofino och Levanto.
Sträckorna vi inte vandrar åker vi tåg och 
båt. Svensk färdledare från Resia är med 
på hela resan! Avresor från Göteborg, 
Stockholm och Köpenhamn.

Programmet, dag för dag
Torsdag 4 oktober
Sverige–Levanto
Flyg från respektive avreseort, vi landar i 
Milano vid 12-tiden. Privat transfer till vårt 
hotell i Levanto. Incheckning och egen tid 
att upptäcka Levanto. Gemensam middag 
på italiensk taverna

Fredag 5 oktober
Manarola–Corniglia–Vernazza  och 
vinprovning. 
Efter frukosten möter vi vår guide och tar 
tåget till Manarola. Vår första vandring tar 
oss från charmiga Manarola längs stigar 
med fantastiska panoramavyer till den 
mellersta byn Corniglia. Corniglia är den 
minsta byn, placerad på en klippa 193 m 
över havet, och den enda som inte ligger 
vid havet. Vi har tid att utforska Corniglia 
och äta lunch på egen hand. Efter lunch 

beger vi oss ner genom olivlundar mot den 
lilla fiskebyn Vernazza. Det är en härlig 
vandring och vi har en fantastisk utsikt 
över havet på stora delar av vår väg. Vid 
Vernazza ligger den lilla vingården och 
”agriturismo” Cheo, där vi får en guidad 
rundtur och möjlighet att smaka på 3 olika 
sorters vin samt dessertvinet Sciacchetrà. 
Från Vernazza tar vi tåget tillbaka till 
Levanto. Middag ingår inte i programmet 
men de som vill äter tillsammans.

Dagens vandring:
Manarola–Corniglia: 6 km/2h/Medium
Corniglia–Vernazza: 3,5 km/1,5h/Medium

Lördag 6 oktober
San Fruttuoso–Portofino– 
Santa Margherita Ligure
Idag beger vi oss upp längs med kusten, 
vi tar tåget upp till Camogli och därifrån 

Cinque Terre och italienska rivieran, 4–9 okt 2018

Följ med oss på en vandringsresa till vackra Cinque Terre och upptäck den 
italienska rivieran! Byarna ligger omgivna av terrasser med vinodlingar, de 
färgglada husen klättrar på klippväggarna och det glittrande blå havet finns 
hela tiden bredvid. 
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båt till San Fruttuoso som ligger i en vacker 
vik med en medeltida kyrka. Efter en 
kort guidad tur vandrar vi mot Portofino. 
Namnet betyder ”fin hamn” på italienska, 
och var tidigare en fiskeby men är idag 
en av de mest exklusiva byarna i Italien, 
en populär turistort och ett tillhåll för 
italiensk jet-set. De smala gränderna 
leder ner till den mysiga piazzan med 
uteserveringar, den pittoreska hamnen 
kantas av pastellfärgade hus, butiker och 
restauranger. Här har vi egen tid för lunch.
Efter lunch vandrar vi vidare på den smala 
slingrande stigen ut med kusten mot Santa 
Margherita Ligure som ligger mitt på den 
italienska rivieran. Även om det bara skiljer 
5 km mellan de båda orterna har de helt 
olika karaktär. Lilla Santa Martherita har 
ett lugnare tempo och här är priserna lite 
lägre än i Portofino.  
På kvällen äter vi gemensam middag på en 
mysig trattoria

Dagens vandring:
San Fruttuoso–Portofino: 4,5 km/2,5h/Svår 
Portofino–Santa Margherita Ligure: 
5,2km/1,5h/Lätt

Söndag 7 oktober
Portovenere–Riomaggiore
I dag åker vi tåget till La Spezia för att 
därifrån ta båt till Portovenere.
Efter en guidad tur i den medeltida staden, 
Portovenere, börjar vi resans längsta 
vandring mot Riomaggiore. Vi passerar 
den vackra byn Campiglia, lämnar kusten 
och går genom skogen i skuggan av 
pinjeträd och cypresser innan vi kommer 
fram till kyrkan Madonna di Montenero 
från 1500-talet, med en imponerande 
utsikt över byarna och La Spezia-bukten. 
På vägen ner passerar vi sen Telegrafo där 
vi kan köpa förfriskningar. Riomaggiore 
är den sydligaste av de fem byarna och 
byggd i en ravin med en brant bygata 
kantad av hus i vackra pasteller. Det är 
spännande att flanera runt i bykärnan 

med sina ringlande och trappformerade 
gator och arkitektur från 1300-talet. Den 
yttre delen av byn är nyare (senare delen 
av 1800-talet). Eftermiddagen och kvällen 
tillbringas på egen hand, de som vill kan 
välja att stanna kvar i Riomaggiore eller 
besöka de andra byarna innan man tar 
tåget tillbaka till Levanto.

Dagens vandring:
Portovenere–Riomaggiore: 13km/5-6h/
Medium

Måndag 8 oktober
Riomaggiore–Monterosso–Levanto och 
matlagningskurs
Vi tar tåget till Riomaggiore som är den 
sydligaste, och ansedd som den vackraste, 
av de fem små byarna. Här får vi en ligurisk 
matlagningskurs där vi lär oss göra Pesto 
alla Ligure, färsk pasta och flera lokala 
recept med en äkta italiensk kock! Vi lagar 
maten tillsammans och det blir också 
dagens lunch. Efter lunch tar vi tåget till 
Monterosso, som är den nordligaste och 
största av de fem byarna. 
Här får vi en guidad tur innan vi påbörjar 
vår vandring mot Levanto. Gemensam 
avskedsmiddag på kvällen.

Dagens vandring:
Monterosso–Levanto: 7km/2,5 h/Medium

Tisdag 9 oktober
Hemresa. Avresa till flygplatsen

Med reservation för ändringar av ordning av 
aktiviteter och vandringssträckor beroende 
på lokala förhållanden.

Prisinformation:
Pris avser per person i delat dubbelrum
Avresor:
Stockholm  fr. 15.090:–
Göteborg  fr. 15.249:–
Köpenhamn  fr. 15.249:–

I priset ingår
• Flyg t/r från vald avreseort inkl. 

flygskatter
• Transfer till och från flygplatsen
• 5 övernattningar, del i dubbelrum på 

Hotell Carla*** inkl. lokal turistskatt
• Frukost alla dagar
• 3 middagar, inkl. ¼ flaska vin och ½ 

flaska vatten
• Vinprovning i Vernazza
• Matlagningskurs i Riomaggiore, inkl. 

lunch
• 4 dagars vandring med lokal 

vandringsguide
• Cinque Terre vandringskort och kartor
• Tågbiljetter i samband med transporter 

till vandring och övriga aktiviteter 
enligt program

• Båttur enligt program
• Svensk färdledare

Tillkommer
Enkelrumstillägg: 2.100:–
Avbeställningsskydd: 585–825:–/person
Reseförsäkring: 230:–/person

Reservation för ev. prisändringar av 
skatter, valutakursändringar eller liknande 
utanför Resias kontroll.

Flygtider
Resan till/från Milano sker via Arlanda 

4 oktober 2018
Arlanda–Milano (Linate) 09.25–12.05
Köpenham–Arlanda 07.15–08.25
Göteborg–Arlanda 07.00–08.05

9 oktober 2018
Milano (Linate)–Arlanda  13.00–15.40
Arlanda–Köpenhamn  17.55–19.00
Arlanda – Göteborg  16.20–17.20

Upptäck underbara Cinque Terre! Ring oss på 0771-92 92 92 eller läs mer på resia.se

Upplev historiska 
platser och vackra 

omgivningar


