PROGRAM
Operatur til Verona og Venezia
22. – 25. august 2018
Onsdag 22. aug.:

Avreise fra Oslo Gardermoen med Lufthansa kl 0740 og
ankomst i Verona flyplass kl 1245.
På Verona flyplass venter privat sjåfør.
Innkvartering i på hotellet
Albergo Mazzanti i Verona sentrum (for beskrivelse se
www.albergomazzanti.it).
Hotellet ligger i den gamle bydelen 150 meter fra Julies hus
og 5-minutters spasertur fra Arena di Verona, i det livlig
område med tradisjonelle restauranter og kafeer mellom
Piazza delle Erbe og Piazza dei Signori.
Inkludert en 4 retters velkomstmiddag på lokal restaurant.

Torsdag 23. aug.: Frokost på hotellet.

Kl 10 blir vi hentet av vår engelsktalende guide for
sightseeing til fots i Verona. Vi avslutter med en god lunsj,
drikke og kaffe inkl.
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Om kvelden: AIDA - Opera på Arena di Verona..

Meget bra nummererte operabilletter.
Torsdag 24. aug.: Frokost på hotellet.

Ca kl 1030 tar vi en busstur opp til vinmarkene og vingodset
Villa Novare Bertani,

der vi først får en omvisning, før vi spiser en lunsj og prøvesmaker forskjellige viner. I begynnelsen av 1950-årene skal
vinmakeren hos Bertani i Verona ha funnet et gjenglemt fat
med rød Recioto. Han trodde vinen var ødelagt, men var
nysgjerrig nok til å smake innen den skulle helles ut.
Overrasket konstaterte han at det var blitt en utgjæret,
kraftfull, tørr og annerledes vin med duft og smak av tørkede
mørke frukter og kirsebær, og den var særdeles god! Bertani
hevder fortsatt stolt: Slik ble Amarone oppfunnet - gjennom
et slumpetreff. En fantastisk vin !!!
Vi kommer tilbake til hotellet ca kl 15.
Hvis noen skulle ønske billetter til Barbereren i Sevilla
kl 2045 i Arena di Verona mot et tillegg på kr 1200,- per
billett er dette mulig.
Fredag 25. aug.:

Frokost på hotellet.
Vi går fra hotellet til togstasjonen og tar toget kl 0959 fra
Verona til Venezia S. Lucia (tar ca 1 t og 10 min.) Bussen
kommer til hotellet i Verona og henter bagasjen for å frakte
den til Venezia flyplass/båthavn hvor vi blir plukket opp.
Ved ankomst i Venezia møter guiden oss på stasjonen kl
1110 og tar oss med på en båttur til San Marco plassen.
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Denne plassen er i følge Napoleon «det vakreste rom med
himmelen som tak».
Derfra gjør vi en rundtur til fots i denne vakre byen.

Felles lunsj i Venezia.
Vi reiser fra sentrum med egen båt til Venezia flyplass. Her
møter bussen som frakter oss og bagasjen til flyplassen (5
min).
Avreise fra Venezia Flyplass med rutefly LH kl 1830 og
ankomst Oslo kl 2325.
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Pris:

NOK 14 500,- per person i dobbeltrom
NOK 2 100,- i enkeltromstillegg

Prisen inkluderer:

Flyreise med Lufthansa Oslo - Verona / Venezia - Oslo
Privat transport fra/til Verona og Venezia flyplass
3 netter i DBL rom med frokost Albergo Mazzanti i Verona sentrum
Måltider som nevnt ovenfor
1 nummerert operabillett (POLTRONCINA DI GRADINATA) til enten
Barbereren i Sevilla eller Aida (til begge forestillingene mot et tillegg
på kr 1200,-)
o Utflukt til Venezia
o
o
o
o
o

Prisen inkluderer ikke:

o Tips til guider og sjåfører
o Personlige utgifter
Det tas forbehold om prisendring pga endrede flyskatter og/eller valutakurs samt
endring i rutetidene hos flyselskapet og programendring.

Reisearrangør:
Westerboe Travel
O. T. Bjanes vei 3a
1352 Kolsås
Tel. 6713 48 76/ 900 99 700
Fax 6715 3438 /Mail: westerbo@online.no
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