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RESFAKTA
Datum: 29 september – 4 oktober 2013 
(6 dagar).
Pris: För Allt om Trädgårds prenumeranter: 
15 950 kr. För icke-prenumeranter: 16 950 kr.
Enkelrumstillägg hela vistelsen: 2 500 kr.

ALLT DETTA INGÅR: 
Direktfl yg t o r med Norwegian • från Arlanda.
Fem övernattningar på fyrstjärniga Hotel • 
Berchielli centralt vid fl oden Arno i Florens, 
del i dubbelrum. berchielli.it

Frukost varje morgon, fem luncher inkl • 
drycker, tre middagar inkl drycker. 
Entréavgifter enligt program.• 
Alla transporter i buss enligt program.• 
Två vinprovningar.• 
Turistskatt.• 
Peter Englanders inspirerande resesällskap • 
och kunnande om medelhavsträdgårdar.
Ann Larås reseledning och fördjupade kun-• 
skaper om italienska trädgårdar.

Med reservation för oförutsedda ändringar.

DAG 1
Direktfl yg från Arlanda 7.30 – Rom 
10.35. Transfer till Florens med 
uppehåll för lunch och besök i en 
av Italiens vackraste trädgårdar, 
Villa Lante. Fortsatt transfer till 
Florens. Check-in på exklusiva Ho-
tel Berchielli, ett klassiskt fl oren-
tinskt hotell, centralt beläget vid 
fl oden Arno med utsikt mot den 
berömda bron Ponte Vecchio. Ge-
mensam middag.

DAG 2
Frukost på hotellet. Vi åker egen 
buss till Villa Gamberaia, en pärla 
från 1600-talet, vars trädgård av 
många trädgårdsarkitekter är an-
sedd som den vackraste i världen 
vad gäller idé, form och arkitek-
tur. Lunch i fantastisk miljö, inne i 
Villa Gamberaia. Därefter besöker 
vi privata Villa Capponi, en sagolik 
trädgård från 1572 känd för sina 
hemliga trädgårdsrum, och Villa 

Agape som sköts av nunnor och 
som har en mycket vacker träd-
gård. Middag på egen hand.

DAG 3
Med buss till trädgården La Pie-
tra anlagd av en engelsman i bör-
jan av 1900-talet. Vi får njuta av 
spektakulära trädgårdsrum och 
en mångfald klassiska statyer. 
Lunch i Florens centrum. På ef-
termiddagen åker vi till vingården 
Frascole där ägaren Enrico Lippi 
visar sin vinkällare och ger en 
vinprovning. På kvällen äter vi en 
generös middag med grillat kött 
och grönsaker på vingårdens ter-
rass med utsikt över dalen.

DAG 4
Med buss till Villa Cetinale, en 
privatträdgård på landsbygden. 
Förutom en imponerande barock-
trädgård fi nns en rikblommande 
rosenträdgård i engelsk stil, pe-

renner av alla 
slag och en 
fruktträdgård 
med spaljerade 
träd. Lunch med 
vinprovning på 
vingården Villa 
di Geggiano där 
den charmige 
ägaren visar oss 
runt i trädgården och det rikt ut-
smyckade huset. Hem via super-
strada till Florens. Middag på 
egen hand.

DAG 5
Vi inleder med ett besök i Giardino 
dei Boboli, Florens stadspark, rik 
på italiensk trädgårdskonst. Här 
fi nns alléer, lövgångar, skulpturer 
och växter som tar oss tillbaka i 
historien till 1500-talet då träd-
gårdskonsten var högsta mode 
och familjen Medici skapade de 
vackraste trädgårdarna runt Flo-

rens. Gemensam lunch på en my-
sig trattoria i Florens centrum. På 
eftermiddagen erbjuds en guidad 
statstur för de som vill mot en ex-
tra kostnad. Avskedsmiddag med 
ett inledande föredrag av Peter 
Englander om vad vi kan ta med 
oss hem för lärdomar av italien-
ska trädgårdar.

DAG 6
Check-out. Transfer till Rom. Nor-
wegian avgår från Fiumicino kl 
13.30 och ankommer Arlanda
kl 16.40.

Upplev Toscanas ljuvliga 
 trädgårdar och underbara 
landskap, besök pittoreska 
restauranger och njut av 
god mat och dryck. Följ med 
medelhavs experten Peter 
Englander och författaren 
och rese ledaren Ann Larås, 
på resan som har allt!

2012 ÅRS 
 SUCCÉRESA 

I REPRIS!

PROGRAM I KORTHET

TOSCANA
RES MED ALLT OM TRÄDGÅRD TILL

29 SEPTEMBER – 4 OKTOBER 2013
Nöjda resenärer 2012.

Utsikt från vingården 
Frascole.

”Underbar resa med 
mycket  kunniga och 
 underhållande  guider. 
Kan  verkligen rekom-
mendera denna resa!”

”Resan motsvarade verk-
ligen mina förväntningar. 
Bonus åt kombinationen 
Ann Larås och Peter Eng-
lander! Allt var mycket 
bra organiserat.”

”En fantastiskt fi n 
resa på alla sätt. 
Hög klass på upple-
velser, utfl ykter och 
måltider.”

”Om man inte får upp-
leva denna resa missar 
man något i livet!”

Dag 1 besöker 
vi Villa Lante.

Hotellet ligger vid 
fl oden Arno i Florens.

Villa Cetinale.

Villa Agape.

Villa Gamberaia.


