Fältjägarresa Italien 24-30 maj 2022
Flygbolag: SAS
20220524
20220524
20220530
20220530

Östersund – Arlanda
Arlanda – Milano
Milano – Arlanda
Arlanda – Östersund

06.30 – 07.30
09.25 – 12.05
13.00 – 15.40
17.55 – 18.55

Boende i Sarnico
Hotel Sebino ***+ (http://www.hotelsebino.com/)
Hotel Sebino erbjuder 24 rum och ligger på flodpromenaden i ett promenadvänligt område i
Sarnico med trevlig shopping. Frukost med självservering och gratis wi-fi

Iseosjön är verkligen annorlunda i förhållande till andra sjöar i Alperna: enkel och mycket
pittoresk, mjuk och mild. Sjöns vatten kommer från Oglio floden och i centrum av sjön ligger
förutom småöarna Loreto och San Paolo. Monte Isola som är den största ön i en europeisk
sjö.

Vindistriktet Franciacorta
Vindistriktet Franciacorta ligger väster om Brescia och söder om Iseosjön och gränsar helt
upp till sjöns sydostkust. Kanske därför som områdena omskrivs under samma paraply, vilket
vi också valt att göra. Franciacorta inbjuder till böljande kullar som präglas av vinmarker med
vinstockar där man frestas till att stanna länge för att njuta av de fantastiska dropparna på
flaskor i nyanserna vit, grön, rosa och röd, ett förstklassigt kök, fascinerande byggnader från
en svunnen storhetstid, medeltida slott, borgar och torn men även kyrkor och kloster och till
sist naturens små oaser

Program
24maj – dag 1 – ankomst
Ankomst till Milano, guiden möter upp gruppen på flygplatsen och sedan vidare med privat
transfer till hotellet för incheckning
Välkomstaperitif och gemensam middag på restaurang

25maj – dag 2 – båttur & lunch
Frukost på hotellet.
Guiden möter upp gruppen på hotellet
Båttur på Iseosjön (cirka 1,5 timme) med stopp på Monte Isola. Lite tid på egen hand för att
strosa runt på denna charmiga lilla ö där tiden verkar stå still.
Gemensam lunch på Castello Oldofredi eller annan restaurang, tillbaka till hotellet efter
lunch.
Eftermiddagens på egen hand

26maj – dag 3 – Vingård med matlagningskurs
Frukost på hotellet.
Runt kl. 10 möter guide och buss upp gruppen för en gemensam tur till vingården Al Rocol
för en matlagningskurs där vi lagar egen lunch, besök på deras vinkantina med vinprovning.
Denna charmiga lilla gård ägs av familjen Castellani och den familjära känslan är ständigt
närvarande på gården. Här produceras det berömda Franciacortavinet
Tillbaka till hotellet sen eftermiddag

27maj – dag 4 – Mat tåget alternativt besök på Villa Baiana / Montina
Frukost på hotellet. Bussen och vår svenska guide möter upp vid hotellet för en gastronomisk
tur med The Oil train som tar oss runt Iseosjön

The oil train
The typical oil of Lake Iseo is the protagonists of this route. Enjoy and taste it!
•
•
•
•
•
•
•

Aperitif with Franciacorta Brut and appetizers
Pasta
Main dish with typical cheese and cold cuts
Dessert
Coffee
Franciacorta spirit
Water

•

Franciacorta wines

Meeting at Iseo, at Diana coffee bar at the railway station and guided visit of the little
town.11.30 Departure to Pisogne by “Treno dei Sapori”. Welcome Drink on board.12:16 .
Arrival inPisogne and guided visit of Santa Maria della Neve church, discovering the beautiful
paintings by Girolamo Romanino. Then, on board the Taste Train, the tasting will be
served. 2:37 . Departure to Marone, by “Treno dei Sapori”.2:48 . Arrival in Marone and
transfer to an olive oil mill. Guided visit and then tasting of typical oil. 5:30 . Departure to
Iseo by “Treno dei Sapori”. 5:55 .Arrival in Iseo.

ALTERNATIV

Besök på denna fantastiska privat ägda gården La Montina är en familjedriven vingård som
tillverkar Franciacorta med stor kärlek och perfektion. Gården ligger vackert belägen på
kullarna över Iseo och besök på Villa Baiana med lunch

Bus / Guide med vinprovning och guidat besök i kantina gemensam lunch på villa Baiana

28maj – dag 5 – Shoppingdag med Franciacorta outlet / besök osttillverkare
Frukost på hotellet.
Bussen och vår svenska guide möter upp vid hotellet för en shoppingdag på Outlet
Franciacorta. Gemensam Lunch och sedan vidare för ett besök hos munkarna i Ome
www.abbaziasannicola.it och besök på osttillverkaren i Ome.

29maj – dag 6 – Besök i Bergamo
Frukost på hotellet.
Bussen och vår svenska Guide möter upp gruppen vid hotellet för en gemensam tur till
Bergamo. Här får vi en guidad tur i Bergamo både bassa och alta Bergamo vi åker linbana upp
till Bergamo alta till Virgilio
Lunch på en enklare trattoria
Tillbaka sen eftermiddag till hotellet
Gemensam avslutningsmiddag

30maj – dag 7 – Avresa
Frukost på hotellet.
Utcheckning
Privat transfer till flygplatsen
Anmälan, först till kvarn dock senast 15 januari. Vi har idag 36 platser reserverade till oss.
Pris: ca SEK 17.750 / person, del i dubbelrum
Enkelrum tillägg ca SEK3.000 (mot förfrågan)
Priset är baserad på minimum 30 personer och baserat på dagens valutakurser, priser och
aktuella skatter.
Flyg från Östersund – Milano t/r
aktiviteter och måltider enligt program
Guide, svensktalande (om inget oförutsett händer)
Turistskatt på 1 Euro/person/natt är ej inkluderat
Utöver priset på resan så tillkommer avbeställningsskydd med försäkringsbolaget Gouda på
5% av resans pris (dvs ca SEK890) Villkor https://www.gouda-rf.se/nytt
Har du redan försäkring med avbeställningsskydd räcker det.

Pris med resande enbart

från Arlanda ges efter anmälningen, dvs när vi vet antalet!

Samma sak med ev. enkelrum, detta då det är ett mindre hotell och vi har bara 18 rum och vi
behöver 15 st för att fylla minimumantalet för att resan ska bli av med 30 personer
OBS! Är du nu intresserad nu, gör en intresseanmälan, ej bindande, på mail
ake.hjelm@telia.com senast 2021-11-06.
För definitivt deltagande gör så här:
Mail till ake.hjelm@telia.com senast 2022-01-15 där du anger namn på deltagare,
mailadress och mobilnummer samt nummer på Eurobonuskort (om du har ett sådant)
Jag skickar sedan dina uppgifter till resebyrån www.1way2travel.se som då skickar
uppgifter till dig om betalning av anmälningsavgift och slutbetalning.

1. Packa väskan åter för en gemytlig samvaro med ett antal
Fältjägarkamrater och några andra trevliga personer.
2. Har du någon fundering tveka inte – ring mig på 070-607 43 90 eller skicka
ett mail till ake.hjelm@telia.com

/ Åke

