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Italien - Prosecco området & Venedig 6-9 maj 2020.  

”Må bra & träningsresa” – EE World Travel Damklubb i samarbeta med Cruves Väsby 

 

 
   
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Castel Brando detta fantastiska medeltida slott som erbjuder en helt unik miljö i den gamla medeltida byn Cison di Valmarino i Prosecco vinområdet 

Altamarca. För att ta sig ner till byn kan man ta ”Funicolare”- lift ner till byn, eller en härlig promenad. 

Det finns några små restauranger i byn och någon bar. Rummen är inredda i en blandning av antika möbler och moderna faciliteter som luftkonditionering, 

minibar och satellit-TV, hårfön. Slottet har 2 restauranger Ristorante Sansonvino och La Fucina, vinkällare och barer. Slottsparken erbjuder utsikt över 

städerna Cison di Valmarino och Valmareno. CastelBrando har flera vackra salonger och matsalar med inredning från 1500- och 1700-talet. Slottet har även 

ett museum, ett galleri, en glassbar och terrasser med panoramautsikt över dalen. Underbart vackert och mycket speciellt. Härlig temperatur ca 20 grader.  

 

PROGRAM: 
6 maj/ Ons    Samling Arlanda terminal 5, kl. 06.30 avgång med Norwegian 08.30 byte Oslo och vi landar Venedig kl. 13.05. 

 Transfer inkl. lunch stop, Incheckning på slottet, Träningspass 30 minuter 

 Välkomstdrink och slottsvandring 

 Välkomstmiddag på slottet 

 

7 maj/ Tors       Morgonpromenad, Frukost 

 Kl. 10.00 Utflykt till Vingården Villa Sandi, rundtur besök i vinkällaren och presentation sedan vidare till  

  Villa Sandis Locanda för vinprovning i bersån. Det blir provning av 3 av deras viner som serveras med italienska     

  charkuterier, kallskuret blandade ostar, caprese, färsk frukt, samt lite tid för vinshopping.  

  Fri tid för lite relax 

  Kl. 17.00 Cooking class – uppdelad i grupper lagar vi riktig Italiensk Pizza med instruktion av slottets kockar. 

 Sedan dags att avsmaka vår middag.  

 

8 maj/ Fre          Frukost 

                             Kl. 08.00 avgång med vår egen buss till Venedig. Här blir det guidad tur både till fots och på kanalerna. 

                             Sedan fri tid för shopping och lunch på egen hand, åter på slottet ca kl. 16.30  

                             Kl. 17.00 Tränings pass.                            

                             Kl. 19.00 fördrink på slotts terrassen och sedan galamiddag på slottet, klädsel jättegärna klänning. 

 

9 maj/ Lör Frukost, Ca kl. 09.30 Transfer till flygplatsen. Vi flyger hem kl. 13.10 och landa Arlanda kl. 15.40.  

________________________________________________________________________________________________________ 

 

PRIS:    Per person del i dubbelrum med separata sängar 10.775 sek.   Per person i enkelrum 11.975 sek   
Inkl. allt enligt ovan dvs. flyg t/r, bagage, alla transporter med egen buss, logi på slottet. 3 Frukost. Måltider inkl. 2 glas dryck. 

2 luncher & 3 fantastiska middagar. Utflykter: Vingård med rundvandring och vin & prosecco provning samt lunch och Venedig utflykten med egen buss & 

guidning på Venedigs kanaler samt aktiviteten Cooking class inkl. snyggt förkläde. 

Eva Drugge reseledare med under hela resan. Det enda som du själv behöver betala själv är lunchen i Venedig annars ingår allt.    

Sista anmälningsdag 30 november.  

 

BETALNINGSRUTINER: 

Anmälningsavgift 2.500 sek betalas senast 28 november 2019. Slutbetalning 9 mars 2020. 

Inbetalningskort skickas från Eva / EE World Travel. Betalning sker med inbetalningskort eller kortbetalning. 

Resehandlingar och biljetter delas ut på Curves ca 14 dagar före er avresa. 

Har du några frågor, ring Eva Drugge/ EE World Travel så berättar jag gärna 08-59088650 eller 0733-565594. 

 

Varmt välkommen till vår fantastiska resa, nu väntar Italien och slotts vistelse. Hälsningar från Eva, Carina & Charlotte.  
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