
  

3-10 oktober 2023 

NYHET!!! 
Nu en dag längre med möjlighet att 

göra en dagsutflykt genom vackra 

vindistriktet Chianti i Toscana. 

 

www.duvres.se     info@duvres.se     0278-16005 



  

Dag 1, 3 okt. 

Vi flyger till Pisa ankomst preliminärt 12.55. Vi åker buss direkt till La Spezia, den perfekta knutpunkten för att 

utforska Cinque Terre, ”Fem byar”. Vi checkar in på Venezia hotell (Firenze hotel för er som valt att uppgradera ert 

boende) som ligger väldigt centralt nära gågatan och bara ca hundra meter från tågstationen därifrån vi lätt når 

Cinque Terre de kommande dagarna. Efter att vi checkat in går vi tillsammans några hundra meter ner mot gågatan 

med många trevliga caféer och restauranger för att bekanta oss med vår närmiljö de närmaste dagarna. 

 

Dag 2, 3 och 4: 4-6 okt. 

Nu ska vi få njuta av underskön natur under våra vandringar i och emellan de fem byarna i Cinque Terre. Vi tar 

dagligen det havsnära tåget till någon av byarna Riomaggiore, Manarola, Vernazza, Corniglia och Monterosso som 

alla har sin egen karaktär. Längs vandringarna skådar vi ner mot de färgglada husen, till synes staplade på varandra i 

sluttningarna. Vi vandrar genom grönskande terrassodlingar med doftande natur och storartade utsikter över 

kustlinjen, havet och byarna. Vi möter ett magiskt samspel mellan natur och kultur i detta UNESCO-skyddade 

världsarv.  Förmiddagarna bjuder på gemensamma vandringar på 3-7 km i kuperad terräng medan eftermiddagarna 

är fri att stanna till i de pittoreska byarna och andas in kulturen, njuta av sol och bad, gå en matlagningskurs eller ge 

sig iväg på ännu en vandring på egen hand. En av dagarna kommer vi ta sjövägen tillbaka från Monterosso till La 

Spezia. Att se byarna från havs ger ytterligare en dimension till kustremsans skönhet. 

Middag ingår dag 2. 

Möjlighet att ta del av en vinprovning med viner från de lokala vingårdarna erbjuds en eftermiddag. 



  

Dag 5, 7 okt. 

Sista dagen i La Spezia är en fri dag, kanske vill ni ha mer tid i någon av de fem byarna eller ta ytterligare en 

vandring på egen hand. Vi samlas på kvällen för en gemensam middag. 

Dag 6, 8 okt. 

Efter en lugn morgon och frukost checkar vi ut från hotellet i La Spezia och tar tåget till Pisa. Här checkar vi in på 

vårt hotell som ligger nära tågstationen och tar en promenad genom Pisa, givetvis går vi till Piazza del Doumo och 

beskådar det fascinerande lutande tornet som färdigställdes på 1300-talet och lutar oroväckande. Kvällen fri. Den som 

vill köper en biljett så du får gå upp i tornet på de 296 trappstegen och beskåda utsikten (ca 25 euro).  

Dag 7, 9 okt. 

Idag har du möjlighet att åka på en utflykt i Toscanas vackra och böljande landskap i vindistriktet Chianti. Vi stannar 

till på några mysiga vingårdar och får chansen att ta del av några vinprovningar. Italien exporterar mest vin i hela 

världen och nu är vi i landets mest välkända vindistrikt. Denna utflykt är ett tillval och pris beror på antal deltagare. 

Dag 8, 10 okt. 

Vi äter frukost och checkar ut i lugn och ro innan vi rör oss mot flygplatsen för hemresa. 

NYHET!!! 
Nu med möjlighet att göra en 

dagsutflykt genom vackra 

Toscana och ta del av några 

vinprovningar på resans sista 

dag, 9 oktober. 



REGLER 
för anmälan, betalning och avbokning 

Man anmäler sig till en resa genom att ringa oss eller fylla i bokningsformuläret på vår hemsida. 
Man slutför sin bokning genom att betala anmälningsavgiften på 2000kr/person.  

Slutlikviden skal erläggas senast 45 dagar innan avresa.  
Fram till 60 dagar innan avresan kan man avboka till en kostnad på 5% av resans pris.  

60 – 35 dagar före avresa kostar en avbokning 30% av resans pris.  
35 – 21 dagar före avresa kostar en avbokning 50% av resans pris. 

21 - 0 dagar före avresa kostar en avbokning 100 % av resans pris.  

I samband med att man bokar sig kan man också betala en avbeställningsförsäkring för 6% av resans pris som gör att man 
får hela resan återbetald vid avbokning för t ex sjukdom, olycksfall etc minus en mindre avbokningskostnad. Läkarintyg 

erfordras.  
Om vi som resebyrå avbokar resan på grund av oroligheter på resmålet eller på grund av för få deltagare så informerar vi resenärerna 

om detta senast 5 veckor före avresan. I sådant fall återbetalas hela den summan respektive resenär har inbetalt för resan.  

 
 
 

 

    

 

 

  

  

RESANS PRIS från: 11.550 kr 
Reseledare: Toni Duveskog, VD Duveskogs reseservice 

Ingår: Flyg, flygskatter, transfers och utflykter 

enligt program, del i dubbelrum, frukost dagligen,  

två middagar, reseledning, Cinque Terre-card som 

inkluderar fria tågresor och vandring längs lederna i 

nationalparken i 3 dagar, båttur. 

Tillkommer: dricks €25, övriga måltider och 

måltidsdrycker. Inträde till tornet i Pisa om ni vill gå upp i 

det,(prel €25). Dagsutflykt i Toscana 9 okt. 

Enkelrumstillägg: 2850 kr 

Hotell: 3-8 okt Hotel Venezia, La Spezia  

Möjlighet att uppgradera till superior room på Hotel 

firenze e continentale, tillägg 2500 kr/p i dubbelrum.  

8-10 okt NH Hotel, Pisa  

Flygbolag: Norwegian 

Avreseort: Arlanda. 

 

Tidigare resenärer har sagt om resan: 

”Det var en toppenresa, bra upplägg och en suverän reseledare!” 
 

”Vandringarna mellan byarna var en så häftig upplevelse! Guiden 

från Riomaggiore var så bra, lätt att förstå och lätt att småprata 

med. Restaurangbesöken med hela gruppen i La Spezia var också 

trevliga. Bra att vi delade på oss på luncherna i byarna. Bra att vi 

fick så mycket ledig tid!” 
 

”Toni gjorde allt för att vi skulle trivas på resan, en resa jag kan 

rekommendera till andra.”  

. 

Reseledare: Toni Duveskog 


