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Italiens adriatiska riviera 
med Venedig och San Marino

Följ med oss till härliga Cervia som ligger mellan Venedig och Rimini! Här kan vi njuta av härlig sol och sköna bad i 
 Adriatiska havet, bara ett stenkast till den milslånga och välskötta sandstranden. Föredrar du ett dopp i bassängen vid 
hotellet, så står den alltid till förfogande. Önskar du kultur har vi flera härliga utflyktsmål att bjuda på till bl.a. Venedig, 
den gamla västromerska huvudstaden – Ravenna, den lilla staten San Marino samt världens största matmarknad och 
vinprovning på landsbygden. 

Dag 1  Mot Trelleborg
Avresa söderut till Trelleborg  Inkvartering 
ombord på TT Lines fartyg i tvåbäddshytter 
och snart stundar middagsbuffet   Färjan 
avgår klockan 22 00  [ ca 70 mil ]

Dag 2  Från Travemünde till Nürnberg
Vi äter stor frukostbuffé ombord före 
an komsten till Travemünde 07 00 och kör 
söderut genom före detta DDR via Leipzig 
till Nürnberg där vi från bussen kan beskåda 
den fem kilometer långa intakta stadsmuren 
samt kejsarborgen, där alla kejsare av det 
Heliga Romerska Riket residerade under åren 
1050–1571  Incheckning och middag på vårt 
hotell  [ ca 68 mil ]

Dag 3  Nürnberg till Cortina
Dagens etapp går via München in i Österrike, 
omgivna av imponerande alptoppar fort
sätter vi mot Tyrolens huvudstad Innsbruck, 
som vi passerar, innan vi kör in på vägbygg
nadskonstens mästerverk, Brennerautobahn  
Den berömda 190 meter höga Europabron 
passeras och vi når högsta punkten på vägen 
vid Brennerpasset där vi på 1 360 meters 
höjd kör in i Italien   Vi fortsätter upp i  bergen 
i det vackra Dolomiterna och kommer på 
eftermiddagen fram till den populära, vackra 
vintersportorten Cortina d’ Ampezzo för mid
dag och övernattning  [ ca 50 mil ]

Dag 4  Cortina till Venedig  och Cervia
Vi fortsätter söderut mot Poslätten och  till 
Venedig  Vi besöker broarnas och kanalernas 
stad, en verkligt annorlunda stad  Nu  tidens 
puls förenas med en mer än tusenårig  historia  
Resan går med buss, men sista biten åker vi 
naturligtvis båt som sig bör  Här väntar fan
tastiska upplevelser i form av arkitektur, konst 
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och kultur  Vi tar en titt på Markusplatsen, 
kampanilen och det antika Dogepalatset  Pro
menera sedan över den kända Rialtobron eller 
passa på att åka gondol, ett minne för livet!

Vi fortsätter till den lilla staden Cervia som 
ligger vid adriatiska kusten och är känd för sin 
produktion av salt, ”det vita guldet”  Vår rese
ledare berättar mer om detta samtidigt som 
vi åker förbi de stora saltdammarna  Nu är vi 
inne i regionens kustparti, och den del som 
heter Romagna  Det mest klassiska av italien
ska resmål för badsemester är kanske Rimini 
med omgivningar  Här i Federico Fellinis hem
trakter har många svenskar lärt sig konsten att 
njuta på italienska  Charmen består, detta är 
en kust som andas glädje och semester  Hotel 
Roma som kommer att bli vårt hem i 5 nätter 
erbjuder dig ett brett utbud, en stor trädgård 
och luftkonditionerad restaurang, ett hälso
center med gym, bastu, bubbelpool, massage 
och skönhetsbehandlingar  Hotellet ligger 
centralt, 100 m till havet i den vackra skug
gade avenyn som leder till stadens historiska 
centrum, där du kan hitta butiker, glassbarer 
mm   På kvällarna äter vi gemensam middag i 
hotellets restaurang  [ ca 37 mil ]

Dag  5–8  Cervia med utflykter
Förutom vila, bad och sköna dagar utmed 
strandpromenaden kommer följande utflyk
ter att erbjudas:

• Halvdagsutflykt till San Marino som är en 
minirepublik högt belägen bland bergen  
Detta unika land erbjuder en stadskärna 
plockad ur historien, där vi promenerar 
på kullerstensgator in i små gränder  San 
Marino är de shoppinglystnas eldorado 
och butikerna är många och lockande  Följ 
med och upptäck ett charmigt litet land! 

• Halvdagsutflykt till Ravenna som en gång 
var huvudstad först i Romerska riket och 
därefter i det ostrogotiska kungariket  

Här finns åtta kyrkor från tidig kristen tid 
med mosaiker från perioden, och samtliga 
finns med på UNESCOs världsarvslista  Den 
kände författaren Dante som skrev ”Den 
gudomliga komedin” är begravd i denna 
stad  Sedan storhetstiden under romar
rikets dagar finns kulturskatter bevarade 
som inte går att finna någon annanstans  

• Besök på världens största matmarknad Fico 
Eataly World, invigd i november 2018  Detta 
är ett paradis för matälskare och kan  nog 
bäst kan beskrivas som ett äventyrsland för 
italiensk gastronomi  På det stora området, 
finns det också  plats till marker och stall 
med husdjur, samt 40 så kallade farming 
factories där man på nära håll kan följa med 
på förarbetet i produktionen av kött, fisk, 
ost, pasta, olja och så vidare, fram tills den 
färdiga produkten står klar  Besök på en 
vingård  i den medeltida byn Dozza, känd 
för sinda dekorerade husfasader  Här väntar 
rundvisning samt tre viner med tilltugg 

Dag 9  Cervia – Lugano
Efter frukost lämnar vi mysiga Cervia och 
åker på snabba vägar förbi Milano och 
ankommer efter lunch till den vackra staden 
Lugano  Här kan vi strosa i de små gränderna 
samt ta en skön promenad utmed sjöstran
den  Middag och inkvartering på vårt hotell   
[ ca 39 mil ]

Dag 10  Lugano – Würzburg 
Vi lämnar vackra Lugano och arbetar oss 
upp i alperna till S:t Bernadino och över till 
Chur i Graubünden  Vi ser Lichtenstein på 
andra sidan floden Rhen och kommer fram 
till Bodensjön där vi stannar för lunch  Vi 
fortsätter till den vackra barockstaden Würz
burg  Denna vackra stad med sina 130 000 
invånare ligger intill floden Main, med fäst
ningen Marienberg som ett landmärke ovan

för staden  På bergssluttningarna sträcker 
vinodlingarna ut sig och inne i stadskärnan 
finns många vackra barockbyggnader varav 
residenset ”palatsens palats” finns med på 
UNESCO:s världsarvslista  Över floden Main 
leder den 600åriga Alte Mainbrücke, bron 
med sina helgonstatyer i barockstil  Middag 
på vårt centralt belägna hotell  [ 54 mil ]

Dag 11  Mot Travemünde 
Vi startar efter frukost vår färd norrut på 
snabba tyska Autobahn  Vi passerar den 
vackra, kuperade terrängen i Harzbergen 
och passerar Hannover och Hamburg  På 
kvällen når vi Travemünde och vårt fartyg  
Efter att vi gjort oss hemstadda i våra hytter 
väntar en middag samt tid för lite shopping  
[ 59 mil ]

Dag 12  Trelleborg och Hemåt
Vi äter tidig frukost ombord på färjan innan 
vi åter är i Sverige och fortsätter vår hemfärd  
Längs vägen stannar vi till för möjlighet till 
lunch, och beräknas vara åter på sen efter
middag  [ ca 70 km ]

FAKTA OM RESAN

AVRESA: 4 oktober, 12 dagar

PRIS: 13 950 kr

I PRISET INGÅR: bussresa, del i dubbel
rum/hytt, elva frukost, elva middagar, 
vinprovning, alla utflykter enligt program, 
lokalguider, vägavgift/skatter, reseledare 

TILLVAL / PERSON: Enkelrum/hytt 2 220 kr

VALUTA: Euro

LOGI: TTline 
Arvena Park Hotel, Nürnberg 
Hotel Ancora, Cortina d´Amprezzo 
Hotel Roma, Cervia 
Hotel Cerecio, Lugano 
Hotel Mercure am Mainufer, Würzburg

PÅSTIGNINGSORTER: Tabell E18




