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Tilbud
Med forbehold om eventuelle endringer i program/hotell eller skrivefeil.

DAG 1 Milano-Gardasjøen
Dere blir hentet på flyplassen og kjørt til hotellet dere skal bo på, Corte Cavalli. Fra Milano
Malpensa tar det ca. 2timer.
Når dere ankommer, sjekker dere inn og får en matbit før dere går inn på kurs. 2timerskurs.
Etter kurset har dere egentid før middag.
I kveld spiser dere middag på hotellets elegante restaurant, La Dinastia.
DAG 2 Peschiera del Garda- Sirmione-Desenzano – Peschiera ca 35km
Etter frokost går dere til kurslokalene, her har dere 4 timers kurs. Etter kurset har hotellet dekket
opp til en deilig lunsj. Etter lunsj går sykkelturen deres går ut på landet, vestover gjennom landskap
dekket med vinranker, oliven og sitrontrær mot Sirmione. En blanding av sykkelstier, fortau og
vanlig vei for å nå denne landtungen. Med noe trafikk. Sirmione er en av områdets mest idylliske og
historisk interessante byer. Her tar vi en liten runde i den stemningsfulle byen med små gater,
torgplasser og palasser, syklene parkeres utenfor bymuren. Hvis det er ønskelig kan dere på en
nydelig båttur.
Videre vestover mot Desenzano. Vinsmaking på Cantina Olivini. Gode overraskelser hva gjelder
smak og kvalitet. Deretter fortsetter vi tilbake til hotellet.
Transfer til Peshiera i kveld for middag.
•

DAG 3 Peschiera del Garda-Lazie- Bardolino-Peschiera ca 42km
Etter frokost går dere til kurslokalene, her har dere 4 timers kurs. Så blir det transfer til restaurant
hvor dere får servert en flott lunsj.
Etter lunsj følger vi sykkelstien langs innsjøen nordover mot vakre Lazise. Muligheter for bading. I
Lazise er det barstopp ved bryggekanten og en liten vandring innenfor de gamle bymurene. Vi
fortsetter langs vannet til Bardolino, ikke minst kjent for sin vin. Derfra en liten stigning opp på
åsryggen over Gardasjøen. Så tilbake til hotellet.
Middag i Peshiera i kveld.

•

DAG 4 Peschiera
Etter frokost har dere egentid. Nyt noen timer fri ved bassenget, gå ned til byen og ta lunsj ved
vannet i Peschiera. Eller så er det også mulighet til å ta bussen til Verona å ha noe timer der. Ca
30min unna.
Vi reiser fra hotellet kl 14.00 for å rekke flyet som går kl 18.15.

Side 1

Hotellet vi benytter oss av:
PESCHIERA
Corte Cavalli
http://www.relaiscortecavalli.com/

Min. 15 personer.
Pris pr person:
Kr 14 600
Kr 1 300,- enkeltromstillegg
El-sykkel kr 750,Prisen inkluderer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transfer t/f flyplass Bergamo
3 netter på Corte Cavalli med frokost
Transfer som i program
3 dager med kurslokaler inkl. kaffe/te og frukt/kake
2 dager sykkeltur
Sykler med utstyr
Båttur i Sirmione
Guider
Vinsmaking
3 middager med vin og vann
2 lunsjer med vin og vann
1 liten matbit dag 1 ved ankomst.
Fly t/r Oslo-Milano
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