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Le Marche i Italien, 9–14 september 2018
Vi tillbringar sex härliga dagar tillsammans med yoga och god mat i den
italienska solen på agriturismo La Campana di Montefiore dell’Aso, en riktigt
lantlig och charmig idyll i regionen Le Marche.
Le Marche är en mycket vacker och
fortfarande lite okänd region i centrala
Italien, nära det Adriatiska havet. Nu kan
du upptäcka den tillsammans med oss,
vi tar dig med till två vackra stränder, en
lång härlig sandstrand och en annan som
ligger i ett grönskande naturreservat dit
man måste vandra ner för en sluttning, hit
når inga bilar! Vi besöker den medeltida
staden Fermo där vi avnjuter en underbar
långlunch och med guide vandrar vi upp i
de hänförande vackra bergen där några av
topparna når över 3000 meter över havet.

gårdens restaurang där det mesta är eget
eller lokalproducerat. En dag får vi också
lära oss laga en äkta italiensk pizza i en
vedeldad ugn. Pizzan och det lokala röda
vin avnjuter vi sedan tillsammans. Följ med
oss och förläng sommaren, fyll på med
positiv energi, härliga minnen och nya
upptäckter!

Svensk färdledare, som har bott många
år i italien, är med på hela resan! Resan
arrangeras tillsammans med Landet Yoga
och Helena Ståhl som leder alla yogapass
samt övningar med djupandning och
Varje morgon startar vi i soluppgång med 75 djupavslappning.
minuters yoga vid poolkanten.
Söndag 9 september
Att bo på en agriturismo är som att befinna 08.00 Avresa från Arlanda
11.10 Ankomst Rom
sig i hjärtat av kulturen – mer italienskt
Transfer från Rom till gården La
än så kan det inte bli! Vi får ta del av den
Camapna tar ca 4 timmar och vi
stora italienska gästfriheten och den
stannar på vägen för att äta lunch.
fantastiskt goda maten som serveras på

Följ med oss till Italien! Ring oss på 0771-92 92 92 eller läs mer på resia.se

16.00 Ankomst till anläggningen
La Campana,
17.00 Yoga
19.00 Välkomstdrink och middag
Måndag 10 september
07.00 Yoga
08.15 Frukost
09.30 Buss avgår för utflykt till havet
vid den exklusiva badorten
Sirolo. Vandring sker genom en
nationalpark ner till den vackra
stranden med vita stenar. Vi äter en
gemensam lunch (Skaldjurspasta)
på strandens enda restaurang med
fantastiskt läge och en hänförande
utsikt.
16.00 Buss tillbaka
17.15 Åter på anläggningen
19.00 Gemensamt pizzabak vid gårdens
vedugn med efterföljande
pizzamiddag

Yoga, god
mat och total
avslappning

Tisdag 11/9
07.00 Yoga
08.15 Frukost
09.30 Buss avgår för utflykt till bergen
och en vandring tillsammans med
vår lokala guide. Vi vandrar i ett
naturreservat med fantastiska
bergstoppar och bergsbyar.
Picknicksmörgås och frukt samt
dricka ingår. Kort yogapass i
bergen. Ett stopp på hemvägen i
byn Montefiore dell’Aso för något
läskande.
17.00 Åter på anläggningen
20.00 Middag
Onsdag 12/9
07.00 Yoga
08.15 Frukost
10.00 Utflykt till den vackra medeltida
staden Fermo.
Valfritt:
1) Guidat besök av de 2000 år
gamla underjordiska romerska
cisternerna
2) Shopping och promenad på
egen hand
13.00 Gemensam lunch på Slow foodrestaurangen Enoteca. Flera gäster
som har varit med tidigare år säger
att detta var den bästa måltiden de
någonsin ätit!
15.00 Buss tillbaka till anläggningen
17.00 Djupandning och djupavslappning
20.00 Middag
Torsdag 13/9
07.00 Yoga
08.15 Frukost
10.00 Buss avgår till den intilliggande
långa sandstranden i Cupra
Marittima. Färsk frukt och
dricka ingår. Idag äter vi lunch
på egen hand på någon av
strandrestaurangerna. Kort
yogapass på stranden.

15.00 Buss tillbaka med ett vid en lokal
outlet med Italienska kläder och
skor.
20.00 Avslutningsmiddag
Fredag 14/9
07.00 Yoga
08.00 Frukost
Utcheckning
09.30 Buss avgår mot Rom
16.20 Avresa från Rom Fiumincino
19.30 Ankomst Arlanda
Med reservation för ändringar i programmet
på grund av omständigheter vi ej kan
påverka.
Prisinformation:
fr. 13.800:–/per person, del i dubbelrum
Avresa från Stockholm.
Tillägg
Reseförsäkring
Avbeställningsskydd

230:–
585:–

I priset ingår
• Flyg Arlanda–Rom t/r (Norwegian)
• Dagsaktuella flygskatter
• Transfer t/r Rom och La Campana
• Boende i dubbel- eller trippelrum på La
Campana
• 5 frukostar
• 5 middagar inklusive husets vin
• 3 luncher (i staden Fermo,
vid Sirolostranden och på
bergsvandringen)
• Yogapass enligt program (1–2/dag)
med svenska yogalärare
• Vandring i bergen
• Besök i den vackra medeltida staden
Fermo med buss
• Utflykt till Sirolostranden
• Utflykt till Cuprastranden
• Pizzabakning i vedeldad ugn
• Besök på outlet

Följ med oss till Italien! Ring oss på 0771-92 92 92 eller läs mer på resia.se

Bokningsinformation:
Resia reserverar sig för korrfel samt
eventuella skatte- och valutaförändringar
eller liknande som står utanför vår kontroll
och som kan komma att påverka priset.
Priserna kan komma att ändras beroende
på tillgång och efterfrågan. Observera att
det finns ett begränsat antal platser, först
till kvarn gäller.
Resefakta
Flygtider
9 september
08.00 Avresa från Stockholm, Arlanda
11.10 Ankomst Rom, Fiumicino
14 september
16.20 Avresa från Rom Fiumicino
19.30 Ankomst Stockholm, Arlanda
Boende
Agriturismo La Campana
Individuellt inredda rum. Alla rum har
kylskåp, tv och eget badrum med toalett,
dusch eller badkar samt egen uteplats.
På anläggningen finns utomhuspool och
tennisbana.
La Campana är en agriturismo-gård där
det produceras olivolja, nötter och frukt
som även används för att producera
marmelad.
Italien har en specifik lag som definierar
en ”agriturismo”. Det måste finnas
någon form av livsmedelsproduktion på
gården. Det är ofta familjegårdar som
har haft produktion långt före begreppet
agriturismo uppstod. På svenska kan man
säga bondgårdssemester. På agriturismos
serveras nästan uteslutande närproducerat
och lokala råvaror.
Yogainstruktör
Helena Ståhl, Landet Yoga
Färdledare
Ulla Conti, Resia

