
Upptäck tillsammans

Cinque Terre 15–20 april 2018
Följ med oss till Cinque Terre som med sitt dramatiska landskap också lyckats bevara sin speciella 
charm. Här ligger fiskebåtar på rad i gränderna och tvätt hänger på linor mellan de gröna 
fönsterluckorna. Byarna ligger omgivna av terrasser med vinodlingar, de färgglada husen klättrar på 
klippväggarna och det glittrande blå havet finns hela tiden bredvid.  

0771-92 92 92   www.resia.se

Vi vandrar tillsammans med lokal 
vandringsguide mellan byarna, bland 
pinjeträd, cypresser och olivlundar längs 
med stränder, vingårdar och historiska 
ruiner. 

På  Cinque Terre Social Winery i Manarola  
provar vi lokala viner och  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 mellan 
Portovenere, Bonassola och Framura.

Svensk färdledare från Resia är med på hela 
resan. Avresor från Göteborg, Stockholm 
och Köpenhamn.

 Programmet, dag för dag
Söndag 15 april 
Sverige–Levanto
Flyg från respektive avreseort, vi landar 

i Milano ca 13.15. Efter vi checkat in på 
hotellet finns det egen tid att upptäcka 
Levanto. På kvällen äter vi gemensam 
välkomstmiddag på en italiensk taverna.

Måndag 16 april 
Levanto–Monterosso–Vernazza–
Corniglia–Manarola
Efter frukosten möter vi vår guide och 
påbörjar dagens vandring. Första sträckan 
vandrar vi från Levanto till den största av 
byarna, Monterosso. 
Från Monterosso tar vi sen tåget till 
Vernazza, den charmigaste av de fem byarna 
där vi har lite tid för lunch och bad på egen 
hand innan vi vandrar vidare till Corniglia.
Från Corniglia åker vi sen upp till Manarola 
och besöker Cinque Terre Social Winery för 
visning och vinprovning. På kvällen har vi 
gemensam middag i Levanto.

Tisdag 17 april 
Riomaggiore–Portovenere

Idag har vi vår längsta vandring  mellan 
Riomaggio och Portovenere som är 13 
kilometer. Vi stannar en stund i den gamla 
byn Portovenere  där hamnen kantas av 
färglada hus från medeltiden innan vi tar 
tåget till Levanto. 
Middag på egen hand på kvällen. 

Onsdag 18 april 
Riomaggiore–Bonnassola–Framura
Matlagningskurs i 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, med en äkta italiensk kock! Vi lagar 
maten tillsammans och det blir också dagens 
lunch.
Efter lunchen ger vi oss ut på vandring längs 
med den Blågröna leden från Bonnassola 
till Framura och på den vackra och mest 
varierade sträckan omkring Levantekusten.
Middag på egen hand.

UNDERBARA CINQUE TERRE 
Upptäck fantastiska Cinque Terre under en härlig resa  
med bland annat vandring, matlagning och vinprovning



Upptäck tillsammans

Torsdag 19 april
Santa Margherita Liguire–Portofino– 
San Fruttuoso
Vi börjar vår dag med resans lättaste 
vandring som går mellan Santa Margherite 
till Portofino. Portofino, eller ”fin hamn” som 
namnet betyder på italienska, är en av de 
mest exklusiva byarna i Italien och här har vi 
egen tid att äta lunch.
Efter lunch besöker vi  San Fruttuoso, 
Italienska Rivierans sista hemlighet, en riktig 
pärla som man bara kan nå till fots eller med 
båt. En vandring på ca 2 timmar innan vi tar 
båten tillbaka till Portofino. 
På kvällen äter vi gemensam middag

Fredag 20 april
Hemresa
Vi äter frukost på hotellet, därefter är det 
dags för avresa till flygplatsen. 

Med reservation för ändringar av ordning av 
aktiviteter och vandringssträckor beroende på 
lokala förhållande. Mer utförligt program och 
information hittar du på resia.se

Prisinformation:
Pris avser per person i delat dubbelrum.
Avresor:
Göteborg  fr. 15.390:–
Stockholm  fr. 15.390:–
Köpenhamn  fr. 14.990:–

I priset ingår
• Flyg tur och retur från vald avreseort 

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

Hotell Carla*** i Levanto inkl. lokal 
turistskatt

• Frukost alla dagar
• 3 middagar exkl. dryck
• 4 dagars vandring med lokal 

vandringsguide
• Cinque Terre vandringskort och kartor
• Matlagningskurs i Riomaggiore inkl. 

lunch
• Vinprovning  i samband med besöket till 

Cinque Terre Social Winery i Manarola
• Tågbiljetter i samband med transporter 

till vandring och övriga aktiviteter enligt 
program

• Båttur enligt program
• Svensk färdledare

Tillkommer:
Enkelrum 2099:–/person
Avreseskydd 825:–
Reseförsäkring 230:–

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

Resfakta
Vandringen på resan är medelsvår.
De lokala guiderna är engelsktalande och 
Resias guide översätter till svenska.

0771-92 92 92   www.resia.se

Vårt hotell:
Vi bor på Hotel Carla*** i den mysiga 
kuststaden Levanto. Alla rum har eget 
badrum, luftkonditionering och en satellit-
TV. Gratis Wi-Fi finns i lobbyn. Frukosten 
består av en varierad buffé.

Flygtider
Resan till och från Milano sker från alla 
orter via Arlanda 

15 april
Arlanda–Milano (Linate) 11.05–13.45
Köpenham–Arlanda 09.00–10.10
Göteborg–Arlanda 07.45–08.40
 
20 april – hemresa
Milano (Linate)–Arlanda  13.00–15.40
Arlanda–Köpenhamn 16.15–17.25 
Arlanda – Göteborg 16.20–17.20

UNDERBARA CINQUE TERRE 
Upptäck fantastiska Cinque Terre under en härlig resa  
med bland annat vandring, matlagning och vinprovning

Boka din resa 
hos i din närmsta 

Resiabutik eller på
resia.se


