
 

 
 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi reser till 
spruckit 
Verona
resa 
bästa Italien ha
intressant och njutningsfullt program. Vi besöker utvalda vinproducenter och 
restauranger samt bor under vår vistelse på ett fyrstjärnigt hotell i 
 
Följ 
 
VinContoret 

Varmt välkomna!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi reser till 
spruckit ut
Verona tillbringar vi några dagar och utforskar vad trakten har att erbj
resa i maj 
bästa Italien ha
intressant och njutningsfullt program. Vi besöker utvalda vinproducenter och 
restauranger samt bor under vår vistelse på ett fyrstjärnigt hotell i 
 
Följ med oss 
 
VinContoret 

Varmt välkomna!

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

 

              VinContorets resa 

Vi reser till Amaronens hemtrakter när 
ut på de vackra sluttningarna i Valpolicellas
tillbringar vi några dagar och utforskar vad trakten har att erbj

i maj 2020 till de berömda vintrakterna 
bästa Italien har att erbjuda. VinContoret dukar för dig upp en resa med ett 
intressant och njutningsfullt program. Vi besöker utvalda vinproducenter och 
restauranger samt bor under vår vistelse på ett fyrstjärnigt hotell i 

med oss för att upptäcka 

VinContoret är totalarrangör för denna resa

Varmt välkomna! 

               

 

VinContorets resa 
       12 

Amaronens hemtrakter när 
på de vackra sluttningarna i Valpolicellas

tillbringar vi några dagar och utforskar vad trakten har att erbj
de berömda vintrakterna 

r att erbjuda. VinContoret dukar för dig upp en resa med ett 
intressant och njutningsfullt program. Vi besöker utvalda vinproducenter och 
restauranger samt bor under vår vistelse på ett fyrstjärnigt hotell i 

att upptäcka 

är totalarrangör för denna resa

 

VinContorets resa till 
12 - 16 maj 

Amaronens hemtrakter när de skira bladen på vinstockarna 
på de vackra sluttningarna i Valpolicellas

tillbringar vi några dagar och utforskar vad trakten har att erbj
de berömda vintrakterna 

r att erbjuda. VinContoret dukar för dig upp en resa med ett 
intressant och njutningsfullt program. Vi besöker utvalda vinproducenter och 
restauranger samt bor under vår vistelse på ett fyrstjärnigt hotell i 

att upptäcka Venetos 

är totalarrangör för denna resa

till Verona/
maj 2020

de skira bladen på vinstockarna 
på de vackra sluttningarna i Valpolicellas

tillbringar vi några dagar och utforskar vad trakten har att erbj
de berömda vintrakterna kommer vi att få uppleva bland det 

r att erbjuda. VinContoret dukar för dig upp en resa med ett 
intressant och njutningsfullt program. Vi besöker utvalda vinproducenter och 
restauranger samt bor under vår vistelse på ett fyrstjärnigt hotell i 

 goda mat och vin!

är totalarrangör för denna resa. 

Verona/Valpolicella
2020 

de skira bladen på vinstockarna 
på de vackra sluttningarna i Valpolicellas dalgångar

tillbringar vi några dagar och utforskar vad trakten har att erbj
kommer vi att få uppleva bland det 

r att erbjuda. VinContoret dukar för dig upp en resa med ett 
intressant och njutningsfullt program. Vi besöker utvalda vinproducenter och 
restauranger samt bor under vår vistelse på ett fyrstjärnigt hotell i 

goda mat och vin!

 

Valpolicella mm

de skira bladen på vinstockarna 
dalgångar. Här i området 

tillbringar vi några dagar och utforskar vad trakten har att erbj
kommer vi att få uppleva bland det 

r att erbjuda. VinContoret dukar för dig upp en resa med ett 
intressant och njutningsfullt program. Vi besöker utvalda vinproducenter och 
restauranger samt bor under vår vistelse på ett fyrstjärnigt hotell i Veronas centrum

goda mat och vin! 

mm 

de skira bladen på vinstockarna just har 
Här i området 

tillbringar vi några dagar och utforskar vad trakten har att erbjuda. På vår 
kommer vi att få uppleva bland det 

r att erbjuda. VinContoret dukar för dig upp en resa med ett 
intressant och njutningsfullt program. Vi besöker utvalda vinproducenter och 

Veronas centrum

just har 
Här i området runt 

uda. På vår 
kommer vi att få uppleva bland det 

r att erbjuda. VinContoret dukar för dig upp en resa med ett 
intressant och njutningsfullt program. Vi besöker utvalda vinproducenter och 

Veronas centrum. 



 

                

 

 
  Program 

Tisdag 12 maj 
 
Flyg avgår från Göteborg och Stockholm till Verona (för flygtider se näst sista sidan) 
En bekväm buss hämtar oss på flygplatsen och tar oss till vår första gemensamma 
lunch i Verona. En lite matigare lunch på ”Al Camiere” så att vi orkar med resten 
av dagens progam.  
En kort färd med bussen efter lunch tar oss till vårt hotell under vistelsen i Veneto.  
Vi checkar in på det 4-stjärniga Hotel Giberti i Verona www.hotelgiberti.it   
Härifrån är det ca 10 min promenad till Arena och Piazza Bra, hjärtat av Verona. 
Efter incheckning och lite vila så gör vi en guidad tur i den anrika staden och 
får en orientering om de väsentliga kulturella byggnaderna och sevärdheterna. 
Lite senare på kvällen går vi till Ristorante l'Oste Scuro inte långt från vårt hotell och 
intar en lättare middag. 
 
 
Onsdag 13 maj 
 
Efter en givande sömn och 
hotellfrukost åker vi med bussen till 
Fumane, ca 2 mil från vårt hotell. 
Här besöker vi Az. Agr. Scriani, 
gården som producerar vin i 
hjärtat av Valpolicella. 
Ägarfamiljen Cottini lägger ner sin själ och kunnande i att producera bästa möjliga 
viner som sluttningarna i utkanten av Fumane kan ge. 
Till toppvinerna hör givetvis deras klassiska Amarone, men även ett flertal andra 
viner görs på vingården. 
Stefano och Mary Cottini bjuder in oss i den vackert renoverade vinkällaren för 
provsmakning av de goda vinerna.  
Lunchen och eftermiddagen ägnar vi oss åt de fantastiska viner som producenten 
Tenute Ugolini framställer. En mycket 
vacker anläggning som ligger i utkanten 
av Fumane. Från terrassen har vi en 
betagande utsikt över Fumanedalen. 
Det blir en kombinerad lunch och 
vinprovning av deras olika viner. 
Vi drar oss tillbaka till Verona och kopplar 
av lite på hotellet. 
På kvällen avnjuter vi vår gemensamma 
middag på eleganta  
Ristorante”Al Capitan” inne i Verona. 
 
 

http://www.hotelgiberti.it


 

                

 

Torsdag 14 maj 
 
Vi lämnar Verona efter frukost och ger oss av österut mot Soave. Strax ovanför den 
medeltida staden så ligger producenten Ronccolatos vinodlingar. 
Om vädret tillåter startar vi med en liten vandring i vinbergen och tar oss sedan  
in på gården för provning av deras välrenommerade Soave- och Valpolicellaviner. 
De får alltid höga poäng i den italienska vinbibeln ”Gambero Rosso Vini d’Italia”.  
Efter denna vinsejour beger oss in till staden Soave för en lätt lunch på klassiska  
”Il Drago” 
 

 
 
Vid tjänligt väder sitter vi ute på terrassen och avnjuter mat och vin. 
Vi har möjlighet att strosa runt lite i den medeltida staden och även besöka det 
lokala vinoteket. Vi beger oss sedan till producenten Cantina di Soave som ligger 
strax utanför Soaves centrum. Här får vi en rundvandring i de nya 
produktionslokalerna. Cantina di Soave är en av de största producenterna i 
området.  Efter att vi åkt tillbaka till vårt hotell och vilat ut så tar vi bussen till 
Fumane och intar vår middag på det klassiska Enoteca della Valpolicella. Denna 
anrika restaurang med en imponerande vinlista från områdets producenter, 
kommer att fresta oss under kvällen. 
 
Fredag 15 maj 
 
Idag åker vi västerut mot Gardasjön och vindistriktet Bardolino. 
Första stopp blir hos producenten Zeni som har sin anläggning och odlingar på 
sluttningarna ovanför staden Bardolino. De gör utsökta Bardolino Classico-viner  
men även utsökta Valpolicellaviner.  
Här får vi en provsmakning av deras viktigaste viner och en liten buffé med  
skinkor, salamis och ostar. Vi tar oss sedan söderut utmed Gardasjön 
och till den lilla staden Valeggio. Här intar vi vår lunch på den  



 

 
kombinerade delikatessaffären och restaurangen 
Valeggio är huvudorten för den lilla inbakade pastarätten.
Här hålls 
Vi fortsätter sedan till vitvinsområdet Lugana, som ligger både i Veneto men också
en bit in i Lombardiet. Vi besöker producenten Borgo La Caccia strax söder om 
Valeggio. Det är en märklig anläggning 
Bonomelli 
Mot kvällningen drar vi oss tillbaka till Verona.
Eftersom det blivit rätt mycket mat under dagens lopp blir det ingen gemensam 
middag på kvällen. Passa på att strosa runt i Verona och nju
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
kombinerade delikatessaffären och restaurangen 
Valeggio är huvudorten för den lilla inbakade pastarätten.
Här hålls varje år en festival i tortellinins tecken i tre dagar.
Vi fortsätter sedan till vitvinsområdet Lugana, som ligger både i Veneto men också
en bit in i Lombardiet. Vi besöker producenten Borgo La Caccia strax söder om 
Valeggio. Det är en märklig anläggning 
Bonomelli 
Mot kvällningen drar vi oss tillbaka till Verona.
Eftersom det blivit rätt mycket mat under dagens lopp blir det ingen gemensam 
middag på kvällen. Passa på att strosa runt i Verona och nju
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

               

kombinerade delikatessaffären och restaurangen 
Valeggio är huvudorten för den lilla inbakade pastarätten.

varje år en festival i tortellinins tecken i tre dagar.
Vi fortsätter sedan till vitvinsområdet Lugana, som ligger både i Veneto men också
en bit in i Lombardiet. Vi besöker producenten Borgo La Caccia strax söder om 
Valeggio. Det är en märklig anläggning 
Bonomelli och Carlotta
Mot kvällningen drar vi oss tillbaka till Verona.
Eftersom det blivit rätt mycket mat under dagens lopp blir det ingen gemensam 
middag på kvällen. Passa på att strosa runt i Verona och nju

               

kombinerade delikatessaffären och restaurangen 
Valeggio är huvudorten för den lilla inbakade pastarätten.

varje år en festival i tortellinins tecken i tre dagar.
Vi fortsätter sedan till vitvinsområdet Lugana, som ligger både i Veneto men också
en bit in i Lombardiet. Vi besöker producenten Borgo La Caccia strax söder om 
Valeggio. Det är en märklig anläggning 

och Carlotta Favretto. 
Mot kvällningen drar vi oss tillbaka till Verona.
Eftersom det blivit rätt mycket mat under dagens lopp blir det ingen gemensam 
middag på kvällen. Passa på att strosa runt i Verona och nju

 

kombinerade delikatessaffären och restaurangen 
Valeggio är huvudorten för den lilla inbakade pastarätten.

varje år en festival i tortellinins tecken i tre dagar.
Vi fortsätter sedan till vitvinsområdet Lugana, som ligger både i Veneto men också
en bit in i Lombardiet. Vi besöker producenten Borgo La Caccia strax söder om 
Valeggio. Det är en märklig anläggning 

Favretto.  
Mot kvällningen drar vi oss tillbaka till Verona.
Eftersom det blivit rätt mycket mat under dagens lopp blir det ingen gemensam 
middag på kvällen. Passa på att strosa runt i Verona och nju

kombinerade delikatessaffären och restaurangen 
Valeggio är huvudorten för den lilla inbakade pastarätten.

varje år en festival i tortellinins tecken i tre dagar.
Vi fortsätter sedan till vitvinsområdet Lugana, som ligger både i Veneto men också
en bit in i Lombardiet. Vi besöker producenten Borgo La Caccia strax söder om 
Valeggio. Det är en märklig anläggning som idag drivs av syskonen Andrea 

Mot kvällningen drar vi oss tillbaka till Verona. 
Eftersom det blivit rätt mycket mat under dagens lopp blir det ingen gemensam 
middag på kvällen. Passa på att strosa runt i Verona och nju

 

                                                              

kombinerade delikatessaffären och restaurangen Tortetellini Remelli.
Valeggio är huvudorten för den lilla inbakade pastarätten.

varje år en festival i tortellinins tecken i tre dagar.
Vi fortsätter sedan till vitvinsområdet Lugana, som ligger både i Veneto men också
en bit in i Lombardiet. Vi besöker producenten Borgo La Caccia strax söder om 

som idag drivs av syskonen Andrea 

Eftersom det blivit rätt mycket mat under dagens lopp blir det ingen gemensam 
middag på kvällen. Passa på att strosa runt i Verona och nju

                                                              

 

Tortetellini Remelli.
Valeggio är huvudorten för den lilla inbakade pastarätten. 

varje år en festival i tortellinins tecken i tre dagar. 
Vi fortsätter sedan till vitvinsområdet Lugana, som ligger både i Veneto men också
en bit in i Lombardiet. Vi besöker producenten Borgo La Caccia strax söder om 

som idag drivs av syskonen Andrea 

Eftersom det blivit rätt mycket mat under dagens lopp blir det ingen gemensam 
middag på kvällen. Passa på att strosa runt i Verona och njut av atmosfären.

                                                              

Tortetellini Remelli. 

Vi fortsätter sedan till vitvinsområdet Lugana, som ligger både i Veneto men också
en bit in i Lombardiet. Vi besöker producenten Borgo La Caccia strax söder om 

som idag drivs av syskonen Andrea 

Eftersom det blivit rätt mycket mat under dagens lopp blir det ingen gemensam 
t av atmosfären.

                                                              

Vi fortsätter sedan till vitvinsområdet Lugana, som ligger både i Veneto men också 
en bit in i Lombardiet. Vi besöker producenten Borgo La Caccia strax söder om 

Eftersom det blivit rätt mycket mat under dagens lopp blir det ingen gemensam 
t av atmosfären. 

                                                               



 

 
 
Lördag 16 
 
Vi tar det lite lugnt på förmiddagen och bussen hämtar oss inte förrän 10:30
Så det finns 
bussen

Här intar vi vår kombinerade lunch och provsmakning av gårdens viner och andra 
lokala produkter. En fantastisk anläggning på kullarna ovanför Verona. 
Efter lunchen beger vi oss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
 

 

 

 
 
Lördag 16 
 
Vi tar det lite lugnt på förmiddagen och bussen hämtar oss inte förrän 10:30
Så det finns 
bussen som 

Här intar vi vår kombinerade lunch och provsmakning av gårdens viner och andra 
lokala produkter. En fantastisk anläggning på kullarna ovanför Verona. 
Efter lunchen beger vi oss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
 

 

               

Lördag 16 maj 

Vi tar det lite lugnt på förmiddagen och bussen hämtar oss inte förrän 10:30
Så det finns tid till egna aktiviteter innan vi checkar ut och

som tar oss upp till S

Här intar vi vår kombinerade lunch och provsmakning av gårdens viner och andra 
lokala produkter. En fantastisk anläggning på kullarna ovanför Verona. 
Efter lunchen beger vi oss 

                                                                    

               

Vi tar det lite lugnt på förmiddagen och bussen hämtar oss inte förrän 10:30
till egna aktiviteter innan vi checkar ut och

tar oss upp till San Mattia Agricola Ederle

Här intar vi vår kombinerade lunch och provsmakning av gårdens viner och andra 
lokala produkter. En fantastisk anläggning på kullarna ovanför Verona. 
Efter lunchen beger vi oss till f

                                                                    

 

 

Vi tar det lite lugnt på förmiddagen och bussen hämtar oss inte förrän 10:30
till egna aktiviteter innan vi checkar ut och

an Mattia Agricola Ederle

Här intar vi vår kombinerade lunch och provsmakning av gårdens viner och andra 
lokala produkter. En fantastisk anläggning på kullarna ovanför Verona. 

flygplatsen i Verona och 

                                                                    

Vi tar det lite lugnt på förmiddagen och bussen hämtar oss inte förrän 10:30
till egna aktiviteter innan vi checkar ut och

an Mattia Agricola Ederle

Här intar vi vår kombinerade lunch och provsmakning av gårdens viner och andra 
lokala produkter. En fantastisk anläggning på kullarna ovanför Verona. 

lygplatsen i Verona och 

                                                                    Reservation för ändringar

Vi tar det lite lugnt på förmiddagen och bussen hämtar oss inte förrän 10:30
till egna aktiviteter innan vi checkar ut och

an Mattia Agricola Ederle.  

Här intar vi vår kombinerade lunch och provsmakning av gårdens viner och andra 
lokala produkter. En fantastisk anläggning på kullarna ovanför Verona. 

lygplatsen i Verona och färden

Reservation för ändringar

 

Vi tar det lite lugnt på förmiddagen och bussen hämtar oss inte förrän 10:30
till egna aktiviteter innan vi checkar ut och lastar in vårt bagage i 

Här intar vi vår kombinerade lunch och provsmakning av gårdens viner och andra 
lokala produkter. En fantastisk anläggning på kullarna ovanför Verona. 

färden hemåt.

Reservation för ändringar i programmet

Vi tar det lite lugnt på förmiddagen och bussen hämtar oss inte förrän 10:30. 
lastar in vårt bagage i 

Här intar vi vår kombinerade lunch och provsmakning av gårdens viner och andra 
lokala produkter. En fantastisk anläggning på kullarna ovanför Verona.  

hemåt. 

i programmet

.  
lastar in vårt bagage i 

Här intar vi vår kombinerade lunch och provsmakning av gårdens viner och andra 

i programmet. 



 

                

 

 
Information och viktiga datum 

Pris:   18 995 kr inklusive moms per person i dubbelrum. 
 
Enkelrumstillägg:  3 000 kr 
 
Avbeställningsskydd:  350 kr (betalas i samband med anmälningsavgiften) 
 
Anmälningsavgift:  2 000 kr 
 
Sista datum för inbetalning av anmälningsavgiften är 29 januari 2020. 
 
Sista datum för inbetalning av resterande belopp (16 995 kr + ev. enkelrumstillägg)  
är 2 april 2020. 
 
Detta ingår i priset: 
 

• Flyg från Landvetter/Arlanda till Verona t o r. 
• I resan ingår helpension, det vill säga frukost, lunch och middag. 
• Frukost dag ett, middag dag tre och fem ingår ej.  
• Viner ingår till samtliga middagar (3 - 5 rätter och ett flertal olika viner) 

och luncher (2 – 3 rätter och några olika viner).  
• Samtliga transporter med chartrad buss i Veneto under hela resan. 
• Reseledare - guider.  
• Entréavgifter, guidningar och provningar.  
• 4 övernattningar på 4-stjärnigt hotell i dubbelrum.  
• Reseledare från VinContoret  

 
Platsantalet är begränsat till 26 personer. 
Flygtider:  
Arlanda:  avresa tisdag 12 maj 06:00 via München ankommer Verona 12:40 
                  hemresa lördag 16 maj 17:00  via München ankommer Arlanda 22:55 
Landvetter:  avresa tisdag 12 maj 06:00 via München ankommer Verona 12:40 
                       hemresa lördag 16 maj 17:00  via München ankommer Landvetter 21:00 
 
Anmälan sker till VinContoret: se bokningsblanketten på nästa sida 
(Blanketten finns att ladda ner i word-format på VinContorets sida för resor ) 
 
Ange vid bokningen (se separat resebokningsblankett): 
 

• Korrekt för- och efternamn enligt pass (tilltalsnamn understruket).  
• Flygbolaget kräver korrekt stavning i flygbiljetten.  
• Kontaktuppgifter, adress, tel. och e-postadress 
• Val av rumstyp enkel-/dubbelrum  
• Om avbeställningsskydd önskas 
• Eventuella matallergier 

 
VinContoret tillämpar Konsumentverkets Allmänna villkor för paketresor.   
För mer information: www.konsumentverket.se 
VinContoret ställer säkerhet enligt resegarantilagen till Kammarkollegiet. 
 
Frågor om resan besvaras av VinContorets Lennart Grimsholm på telefon 010 - 490 27 90 eller 
via e-post till resa@vincontoret.se 

http://www.konsumentverket.se
mailto:resa@vincontoret.se


 

                

 

 
Resebokning   
 
Bokningen avser VinContorets resa till Verona/Valpolicella 12 – 16 maj 2020. 
 
Resenärer: 
Observera att namn måste anges på exakt samma sätt som i vederbörandes pass 
(stryk under tilltalsnamn). 

Förnamn Efternamn 

Flyger från? 
(Arlanda 
eller 
Landvetter)       

Avbest.- 
skydd? 
(Ja/Nej) 

Typ av rum 
(Enkel-/ 
Dubbelrum) 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 
 
Kontaktperson:  
 
Telefon till kontaktperson: 
 
Adress till kontaktperson: 
 
E-postadress till kontaktperson:  
 
Speciella önskemål (allergi, separata sängar mm):  
 
 
 
VinContoret tillämpar Konsumentverkets Allmänna villkor för paketresor.  För mer information: www.konsumentverket.se 
VinContoret ställer säkerhet enligt resegarantilagen till Kammarkollegiet. 
 
Anmälan sker till VinContoret genom att ni sänder in detta dokument ifyllt till resa@vincontoret.se 
(Blanketten finns att ladda ner i word-format på VinContorets sida för resor ) 
 
Alternativt sänder det via post  till: 
VinContoret 
Att: Resor 
Vulcanön, Vulcans väg 1 
522 30  TIDAHOLM                       
 
Ni kan också ringa oss och meddela er anmälan på tel 010-490 27 90  
När vi fått in er anmälan skickar vi ut en faktura på anmälningsavgiften och ev avbeställningsskydd. 
Er bokning är fast när anmälningsavgift är betald.  
Epost skickas till kontaktpersonen när vi mottagit anmälningsavgiften. 

http://www.konsumentverket.se
mailto:resa@vincontoret.se

