”Essensen av Ligurien hittar vi
uppe på höjden när vi vandrar
genom vinodlingar på tusenåriga
odlingsterrasser medan Medelhavet
blänker stilla nedanför.” Calle Godani
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Inbjudan till

Cinque Terre
7-11 maj 2019

Följ med till italienarnas Italien
Mat och vandring i Cinque Terre och Toscanas marmorberg 7–11 maj 2019.
En resa med lika delar vandring och mat till hänförande vackra Cinque terre med
sin ljuvliga liguriska mat. Till Apuanska alperna, där den vita Carrara-marmorn har
brutits sedan romartiden. Här bor vi på rifugio (toppstuga) och äter toscansk
bergsmat i hela sin geniala enkelhet.
Guide är matbloggarna Calle och Hanna Godani
som har rötter i trakten och Skåne

vårt PROGRAM
Tisdag 7 maj
• Buss från Genua upp i marmorbergen
så långt vägen når
• Vi vandrar sista sträckan upp till rifugion 		
(toppstugan)
• Trerätters middag (vandring 1 timme)
Onsdag 8 maj
• Topptur till Monte Croce (1314 möh)
• Vi äter matsäck bland blommande pingstliljor (vandring 5 timmar)
Torsdag 9 maj
• Vandring runt Monte Procinto
• Möjlighet att bestiga en av världens första 		
via ferrata
• Buss till Cinque Terre
• Vi bor i lilla byn Volastra, inbäddad i vinodlingar på höjden (vandring 3 timmar)
Fredag 10 maj
•
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Vandring mellan byarna
Lunch och glass i Corniglia
Matlagningskurs
Ligurisk festmåltid (vandring 3 timmar)

Lördag 11 maj
• Vandring på pilgrimsväg till spektakulära 		
utkikspunkten Madonna di Montenero
• Lunch på egen hand, streetfood
rekommenderas
• Välj mellan egen tid i byarna eller vandra 		
med guiderna (vandring 3 timmar)

Pris: 12.900 kronor
(baserat på minst 15 betalande)
Bokning Kontakta Stefan Jonsson,
SAJ stefan@saj.se alt 0705-177046
I priset ingår:
• Två nätter på vandrarhem (sovsalar)
• Två nätter på trestjärnigt hotell/B&B
(del i rum)
• Fyra frukostar
• Fyra middagar
• Två luncher
• En lunchmatsäck
• Alla busstransporter
• Cinque Terre-kort (vandring och tåg)
• En snabbkurs i ligurisk matlagning
• Två kvalificerade guider som pratar svenska
och italienska, som är med hela tiden
SAJ har resegaranti
Tillkommer:
Flyg Kastrup – Genua 3.985:- per person
• Alkohol (alkoholfri dryck ingår)
• Övriga måltider
• Enkelrumstillägg på hotellet 1.100 kronor
• Kostnad för italienska bergguider för den 		
som vill bestiga Procintos via ferrata
Med reservation för skatter och valutaförändringar

www.saj.se

