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DAGSPROGRAM  ITALIEN 

Dag 1, lördag: Med drömmar om Italien 
Malmö - Fulda: På morgonen startar vårt stora äventyr. Via Öresundsbron, Danmark och färjeöverfarten Rödby-
Puttgarden når vi Tyskland och senare under kvällen populära Hotel Fulda Mitte i Fulda, ca 75 mil. 

Dag 2, söndag: Över gränsen till Italien 
Fulda - Assago: Efter frukost åker vi vidare förbi Würzburg. Vi kör genom Bayerns vackra landskap och passerar bland 
annat Bodensjön och Liechtenstein innan vi åker över gränsen till Italien. I kvällningen passerar vi modestaden Milano, 
ca 72 mil, och checkar in på bekväma Holiday Inn Hotel Milan-Assago i Assago. 

Dag 3, måndag: Lutande tornet i Pisa 
Assago - Florens: Vi tar oss vidare till Pisa där vi gör ett besök vid det berömda lutande tornet, katedralen och 
baptisteriet på Campo dei Miracoli. Sedan väntar vackra Florens, ca 37 mil, där vi tar in på Hotel Le Due Fontane med 
ypperligt läge i Gamla stan. En härlig utsikt över staden får den som följer med på kvällens utflykt till Piazzale 
Michelangelo. 

Dag 4, tisdag: Skönheten Florens 
Florens: Här finns allt som gör livet njutbart. Sinnlig konst, magnifika byggnader, eleganta butiker och inte minst 
romantisk atmosfär. Vi gör en intressant stadsvandring och på kvällen kan du följa med på ett trevligt 
middagsarrangemang på en vingård i Chiantiområdet. 

Dag 5, onsdag: Mot ljuvliga Capri 
Florens - Capri: Vår resa fortsätter söderut genom Toscanas, Umbriens, Lazios och Kampaniens böljande landskap. 
Längs vägen kan du njuta av solrosorna, olivlundarna och den härliga grönskan innan vi i Neapels hamn går ombord på 
färjan till den förföriska klippön Capri. Vår buss lämnar vi på fastlandet för på ön möts vi av minibussar som tar oss till 
vackert belägna Hotel San Michele eller alternativt hotell, ca 51 mil. 

Dag 6, torsdag: Upptäck sagoön 
Capri: Till denna pärla i Medelhavet reste antikens romerska härskare och många har följt i deras fotspår. För här är det 
lätt att bli förförd av de karga klipporna, vikarna, citronlundarna, apelsinträden, det solglittrande havet och blommorna 
som prunkar i regnbågens alla färger. Följer du med på våra utflykter får du bland annat se Axel Munthes Villa San 
Michele samt Faraglioniklipporna under en vacker båttur. 

Dag 7, fredag: Pompeji - en historisk resa 
Capri - Rom: I dag försvinner den blommande ön i vågsvallet bakom oss när vi tar morgonbåten till fastlandet. I den 
klassiska badorten Sorrento tar vi plats i bussen igen och åker vidare till Pompeji, där du har möjlighet att följa med din 
guide på en intressant rundtur. Att vandra i den utgrävda staden är verkligen som att resa i tiden! Efter detta spännande 
besök fortsätter vi till den eviga staden Rom där vi tar in på centralt belägna Hotel Archimede, ca 28 mil. 

Dag 8-9, lördag - söndag: Magiska Rom 
Rom: Få städer har så mycket att erbjuda som Rom när det gäller konst och byggnadsverk från antikens till barockens 
dagar. Inte konstigt att Rom kallas för den eviga staden. På utflykterna får du chansen att uppleva världsberömda 
Peterskyrkan, Spanska trappan och beundra Fontana di Trevi. 
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Dag 10, måndag: Genom Emilia-Romagna 
Rom - Venedig: Dagens mål är vackra Venedig och färden går genom matregionen Emilia-Romagna och framåt sen 
eftermiddag når vi Venedig, ca 53 mil. I denna kanalernas stad är vi stolta över att bo centralt på Hotel Universo & Nord, 
ett stenkast från Canal Grande. Romantiska Venedig ligger för våra fötter! 

Dag 11, tisdag: Staden på vattnet 
Venedig: Lagunstaden Venedig har i århundraden tjusat en hel värld med sina kanaler, torg, palats och broar. Här finns 
oändligt mycket att se men att flanera på måfå och insupa den härliga atmosfären är en njutning bara det! Vill du lära 
känna Venedig bör du följa med på vår stadspromenad som tar dig till storslagna Piazza San Marco med sina duvor och 
den österländskt sköna Markuskyrkan. 

Dag 12, onsdag: Lago di Garda 
Venedig - Innsbruck: Från Venedig går färden genom den natursköna och ekonomiskt mycket välmående regionen 
Veneto till Sirmione, en av Gardasjöns vackraste byar, där vi stannar till för lunch. Färden fortsätter sedan förbi Bolzano 
och Brennerpasset mot Österrike. På kvällen tar vi in på trevliga Alphotel i Innsbruck, ca 43 mil. 

Dag 13, torsdag: Gemenskap i bussen 
Innsbruck - Kassel: Efter frukost rullar vi vidare och strax är vi åter i Tyskland, i området Bayern varifrån vi fortsätter vår 
resa norrut. På kvällen når vi Kassel och bekväma Wyndham Garden Hotel, ca 62 mil. 

Dag 14, fredag: Oförglömliga minnen 
Kassel - Malmö: Efter frukost tar vi plats i bussen, åker norrut mot Puttgarden och tar färjan till Rödby. Vi beräknas vara 
framme i Malmö ca kl 20.00, ca 65 mil, med mängder av ljuva minnen. 
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