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Italien med Iseo 29 september – 8 oktober 2018 

Dag 1, Mariehamn - Travemünde 

Avresa med Rosella på morgonen och frukost ombord. Därefter börjar den långa resan söderut och 

dagens slutmål blir Malmö och TT-Line som tar oss till Travemünde. Färjan avgår kl. 22.00. Middag 

ombord. 

Dag 2, Travemünde - Würzburg 

Frukost ombord innan ankomst till Travemünde. Därefter börjar vi resan genom Tyskland. Under 

dagen passerar vi flera tyska storstäder som Hamburg, Hannover och Kassel innan vi till kvällen 

kommer fram till Würzburg och Hotel Strauss. Vi äter gemensam middag på hotellet. 

Dag 3, Würzburg - Verona 

Frukost på hotellet, varefter resan fortsätter söderut. Vi passerar Österrike och det vackra 

alplandskapet innan vi rullar in i norra Italien genom Brennerpasset. Till kvällen kommer vi fram till 

Verona där vi stannar två nätter på Best Western CTC Hotel Verona. Middag på hotellet. 

Dag 4, Verona  
Efter frukost är det dags att upptäcka Verona. Vi möter upp vår svensktalande guide som tar oss på 

en stadsrundtur och berättar mer om denna gamla kulturstad. Verona är välkänt genom 

Shakespeares kärleksdrama Romeo och Julia och än idag lockas många till staden för att bland 

annat få en skymt av Julias kända balkong men här finns förstås också mycket annat att se. Staden 

ligger vid floden Adiges och räknas till en av norra Italiens vackraste städer. Navet i staden är den 

stora piazzan Bra med Rådhuset samt den 2000 år gamla romerska amfiteatern Arena di Verona. 

Eftermiddagen är fri och till kvällen samlas vi för middag på hotellet. 

Dag 5, Verona - Iseo  

Vi fortsätter resan mot Iseo och regionen Lombardiet. Iseosjön är regionens fjärde största och är inte 

lika känd som sina systrar Maggiore, Garda och Comosjön men för den delen minst lika vacker. Söder 

om sjön ligger ett litet vinområde, Franciacorta, som vi besöker denna dag för lätt lunch samt 

vinprovning. På eftermiddagen kommer vi fram till vårt hotell Iseolago, som ligger inbäddat i en stor 

trädgård och landskapet omkring är vackert med böljande gröna kullar och utsikt över den lilla ön 

Monte Isola. Gemensam middag på hotellet på kvällen. 

Dag 6, Iseo  

Dags att upptäcka de vackra omgivningarna. Denna dag tar vi en båttur på Iseosjön och stannar 

förstås på sjöns juvel, Monte Isola. Denna lilla, lilla ö är som ett Italien i miniatyr. Här finns olivlundar 

och vinodlingar. Här finns slaktare, matbutiker, en piazza, några små hamnar, flera caféer och 

restauranger och en vacker utsikt. Här äter vi lunch. Eftermiddagen fri. Gemensam middag på 

kvällen. 

Dag 7, Iseo  
Fredagar är marknadsdagar i Iseo och från vårt hotell tar det ca 10 minuter att promenera in till 

centrum. Annars är dagen helt fri för egna upptäckter. Gemensam middag på kvällen. 
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Dag 8, Iseo - Bad Mergentheim  
Frukost på hotellet innan den långa hemresan börjar. Vi tar sikte på Tyskland och staden Bad 

Mergentheim som blir vårt stopp till kvällen. På vägen dit passerar vi både Schweiz och 

Liechtenstein. Gemensam middag på kvällen samt vinprovning.   

Dag 9, Bad Mergentheim - Travemünde 
Vi fortsätter resan genom Tyskland på bekanta vägar och kommer så småningom fram till 

Travemünde där Finnlines väntar och tar oss till Malmö. 

Dag 10, Travemünde - Mariehamn 
Sista dagen kör vi på bekanta vägar genom Sverige. På kvällen är vi framme i Kapellskär där vi tar 

Rosella hem igen. Färjan avgår kl. 20.00 och i Mariehamn är vi igen kl. 23.20. 

OBS! Programmet är preliminärt och ändringar kan komma att ske! 
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