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pesto som vi sedan äter tillsammans 
med vår italienska kock.
    Förutom de fem klassiska små byarna 
Monterosso, Corniglia, Vernazza, 
Manarola och Riomaggiore besöker vi 
också Portovenere som kallas den sjätte 
byn. Vi tar oss också till San Fruttuoso 
som ligger i en bukt som endast kan 
nås till fots eller via båt och därifrån 
vandrar vi den fina vägen över bergen 
till exklusiva Portofino.  
     På de sträckor vi inte vandrar åker vi 
tåg eller båt. 
De fem medeltida byarna (Monterosso, 
Vernazza, Corniglia, Manarola och 
Riomaggiore) är sedan 1997 med på 
UNESCO:s lista över världsarv och är ett 
naturreservat. 
Svensk färdledare från Resia är med på 
hela resan och på vandringarna har vi 
lokala vandringsguider. 

De vackra och spektakulära 
vandringslederna sträcker sig slingrande 
upp och ner längs med berget, en del av 
lederna bjuder på hisnade vyer över det 
glittrande blå havet medan andra tar oss 
genom olivlundar, skogar, terrasser med 
vinodlingar och små byar. 

De färgglada husfasaderna, torgen, 
kaféerna och de mysiga hamnarna ser 
ut som om de var tagna ur en saga. 
Landskapet är dramatiskt och vackert, 
maten och vinet smakar extra gott efter 
en vandring.  
    I den största och nordligaste byn 
Monterosso ligger familjen Grillos vingård  
Buranco, där vi provar några av gårdens 
viner och äter en god lunch. Om vädret 
tillåter sitter vi ute i sensommarsolen. I 
den sydligaste byn Riomaggiore får vi 
lära oss att laga äkta ligurisk pasta och 

Gruppresa 3–9 oktober 2019

Vandra i Cinque Terre  

Vi har två grupper, ibland indelad i 
snabb eller långsam, ibland olika nivåer 
på vandring. Vi vandrar 4 dagar och 
har en dag med matlagningskurs  där 
man på eftermiddagen kan vandra 
på egenhand, ligga på stranden eller 
upptäcka charmiga Levanto där vi bor. 

Avresor från Göteborg, Stockholm och 
Köpenhamn.

HÖJDPUNKTER

• Vandringslederna

• Matlagning med italiensk kock

• Vinprovning på charmig vingård

• Besöket i exklusiva Portofino

• De färglada byarna

och upptäck Italiens Riviera

Boka tidigt pris!

16.990:- 
t.o.m. 30/4

Följ med oss på en vandringsresa till Cinque Terre. Upptäck de fem byarnas charm, det 
fantastiska liguriska köket och njutningen av att ha kommit fram efter en lång vandring. 
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Programmet, dag för dag

Torsdag 3 oktober
Ankomst i Florens  14.30.
Transfer till hotell ca 2 timmar. 
Gemensam välkomstmiddag på en lokal 
trattoria. Middag  ca 20.00.

Fredag 4 oktober
Vi tar tåget tillsammans till Vernazza,  
en av de fem byarna. Här hittar vi den 
medeltida borgen som skulle skydda byn 
mot pirater, en mysig piazza, en livlig 
huvudgata och en lite hamn.
    Vi startar därifrån vår vandring mot 
den nordligaste av de fem byarna, 
Monterosso. Vandringen är en av resans 
kortaste och vi får prova på att vandra 
i det mycket kuperade landskapet 
tillsammans, genom olivodlingar och 
skogspartier längs med havet.
Monterosso är den största av de fem 
byarna, förutom en fin gammal stadsdel 
med smala gränder har den även en fin 
sandstrand om man vill ta sig ett dopp 
på eftermiddagen. Här äter vi lunch och 
har vinprovning på gården Buranco.
Buranco producerar, vin, grappa, olivolja 
och honung samt har en citronodling. 
Efter lunchen kan man välja att stanna 
kvar i Monterosso eller ta tåget tillbaka till 
Levanto. Middag på egen hand.

Dagens vandring:
Monterosso – Vernazza (korta vägen)  
Längd 3,3  km 
Tid 2 h 
Svårighetsgrad: Medel
Höjd 175 m

Lördag 5 oktober
Efter frukost är det dags att upptäcka 
fler av de 5 byarna. Vi tar tåget till 
Manarola som klättrar upp på en klippa 
och där hamnen är för liten så båtarna 
står parkerade längs med gatan.  Efter 
en kort guidad tur vandrar vidare på 
den populära sträckan via Volastra till 
den mellersta och minsta byn Corniglia. 
Vi vandrar längs bergssluttningarna 
där man har odlat oliver, vindruvor och 
grönsaker på små terrasser i över 1000 
år. Denna vandring är en favorit bland 
tidigare resenärer och det är underbart 
vackert när man vandrat upp genom 
vinodlingar och står bland rankorna och 
tittar ut över det blå havet.
    Vi kommer efter ca 3 timmar fram till 
charmiga Corniglia som ligger placerad 
på en klippa 193 meter över havet, och är 
den enda byn som inte ligger vid havet.
Här har vi tid att se oss omkring och äta 
lunch på egen hand. 
    Efter lunch så fortsätter vi vår vandring 

mellan byarna och går från Corniglia till 
Vernazza. Middag på egen hand.

Dagens vandring:
Manarola – Corniglia (långa rutten via 
Volastra)
Längd 5 km
Tid 3 h
Svårighetsgrad: medium
Höjd 400 m

Corniglia – Vernazza
Längd 3,2 km
Tid 2 h
Svårighetsgrad Medium
Höjd 220

Söndag 6 oktober 
Idag beger vi oss upp längs med kusten. 
Vi tar tåget till Camogli och därifrån båt 
till San Fruttuoso, som ligger i en vacker 
vik med en medeltida kyrka, dit man 
endast kan komma till fots eller med båt. 
Därifrån vandrar vi den vackra leden 
som flankeras av havet nästan hela tiden 
på vår ena sida och av berget på den 
andra.
    Portofino, är en av de mest exklusiva 
byarna i Italien, en populär turistort 
och ett tillhåll för italienskt jet set-liv. 
De smala gränderna leder till den 
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mysiga piazzan med uteserveringar 
och den pittoreska hamnen kantas 
av pastellfärgade hus, butiker och 
restauranger. Här har vi egen tid för 
lunch och för att se oss omkring.  
    Efter lunch vandrar vi vidare ut med 
kusten mot Santa Margherita Ligure. Den 
här sträckan är nästan helt platt och 
resans lättaste. 
    Santa Margherita ligger mitt på den 
Italienska rivieran och även om det bara 
skiljer 5 km mellan de båda orterna har 
de helt olika karaktär. Santa Martherita, 
som är lite större, har ett lugnare 
tempo och här är priserna lite lägre än i 
exklusiva Portofino.  Härifrån tar vi tåget 
tillbaka till Levanto
    Efter en heldags utflykt går vi till en av 
Levantos populäraste pizzerior.

Dagens vandring:
San Fruttuoso - Portofino 
Längd 4,5 km 
Tid 2,5h 
Svårighetsgrad: Medium
Höjd 249 m

Portofino - Santa Margherita Ligure  
Längd 5,4 km 
Tid 1,5 h 
Svårighetsgrad: Lätt
Höjd 40 m

Måndag 7 oktober
Vandringsfri dag.
Idag tar vi sovmorgon och ledigt från 
vandringslederna. 
På förmiddagen tar vi tåget till 
Riomaggiore som är den sydligaste, och 
av många ansedd som den vackraste, av 

de fem små byarna. Här får vi en ligurisk 
matlagningskurs där vi lär oss göra Pesto 
alla Ligure med färsk pasta tillsammans 
med en äkta italiensk kock! Pastan blir 
dagens lunch.
Eftermiddag och kväll på egen hand.

Tisdag 8 oktober
I dag åker vi tåget till Riomaggiore för 
att ge oss ut på resans mest utmanande 
och, vad många tycker, roligaste 
vandring på resan.  
    Vi vandrar brant uppåt och kommer 
först till Montenero där vi har en 
hänförande utsikt över La Speziabukten, 
vandringen fortsätter sen förbi 
druvodlingar och genom skog i skuggan 
av pinjeträd och cypresser. När vi når 
toppen och har vandrat upp till en 
höjd av över 550 meter kan vi köpa 
välförtjänta förfriskningar i en liten kiosk. 
Det är väldigt gott med en espresso och 
glass här! Det blir en kort paus för lunch 
på egen hand i lilla byn Campiglia, innan 
vi börjar vår vandring nedåt mot den 
medeltida staden Portovenere. 
    För de som inte vill ge sig på den här 
längre och tuffare vandringen erbjuder 
vi att följa med en av våra lokalguider 
till den vackra ön Palmaria för en lättare 
vandring. Palmaria är ett populärt 
utflyktsmål för de boende i La Spezia 
och det blir också tid att upptäcka 
Portovenere som också ibland kallas för 
den sjätte byn i Cinque Terre. 
Båtbiljett på cirka 17 Euro betalas på 
plats. 
En äkta Italiensk avslutningsmiddag på 
en lokal trattoria i Levanto.

Dagens vandring:
Riomaggiore - Portovenere
Längd 12,7 km 
Tid 6 h, 
Svårighetsgrad: Medium till svår
Höjd 575 m

Onsdag 9 oktober
Frukost. 
Egen tid att upptäcka, Levanto, byarna 
eller vandra en kortare sträcka själv 
och om vädret tillåter kan man ligga på 
stranden.
Avresa ca kl. 14.00 från Levanto till 
Milano.
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Pris 7 dagar fr. 17.990:-

Avresa från Göteborg fr. 17.990:-

Avresa från Stockholm 17.990:-

Avresa från Köpenhamn 17.990:-

I priset ingår

• Flyg tur och retur från vald  
avreseort inklusive flygskatter

• Transfer till och från flygplatsen
• 6 övernattningar, del i dubbelrum 

på Hotell Carla *** inklusive lokal 
turistskatt

• Frukost alla dagar
• 3 middagar, inklusive ¼ flaska vin 

och ½ flaska vatten
• Vinprovning med lunch i  

Monterosso
• Matlagningskurs i Riomaggiore, 

inklusive lunch
• 4 dagars vandring med lokal 

vandringsguide
• Tågbiljetter i samband med 

transporter till vandring och  
övriga aktiviteter enligt program

• Båtturer enligt program (Camogli 
till San Fruttuoso  samt  
Portovenere till La Spezia)

• Svensk Färdledare

Tillägg 

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. 

Ändringar i programmet kan 
förekomma på grund av ändrade 
förutsättningar på plats i Italien. 

För fullständiga rese- och 
avbokningsvillkor vänligen se 
er specifikation vid beställning. 
Reservation för ev. prisändringar av 
skatter, valutakursändringar eller 
liknande utanför Resias kontroll. 

Resfakta
Flyg 
Flyg sker till Florens med SAS  
mellanlandning i Köpenhamn. 
Hemresan sker från Milano med 
byte i Köpenhamn.

Avresa 3 oktober 
Arlanda 09.55
Göteborg 09.35
Köpenhamn 12.10
Ankomst i Florence 14.30 

Hemkomst 9 oktober
Avresa från Milano, Malpensa 19.05
Ankomst till Arlanda 00.10+1 
Ankomst Göteborg 23.40
Ankomst Köpenhamn 22.05

Vänligen notera att flygtiderna kan 
ändras av flygbolaget.

Hotell 
Hotel Carla***
Ett mindre hotell med bra standard 
och fräscha rum. 
Centralt beläget i Levanto ca 10 
minuters promenad till stranden 
och stationen.  
Frukostbuffé.

• Enkelrumstillägg 5.050:-
• Avbeställningsskydd vid boende i 

dubbelrum 825:-/person  
• Avbeställningsskydd vid boende i 

enkelrum 1.155:-/person
• Reseförsäkring pris 260:-/person
• Måltider och egna utflykter/ 

transporter som ej är angivna i 
programmet.

• Båtresa Porotvenere - Palmaria


