Sticka till Italien, 19 - 23 oktober, 2022
Verona, "kärlekens stad" världsberömd för sin magnifika Arena och dess
koppling till Shakespeares kärlekshistoria, "Romeo och Julia." Det är Italiens
fjärde mest besökta stad, vilket gör den till en av de viktigaste turistdestinationerna i Italien, och på UNESCO: s världsarvslista. En stad som
kommer att charma dig med sin elegans, värme och lättsamma atmosfär.

Ni bor på ett 4-stjärnigt, modernt hotell i Verona. Ark Hotel ligger i stadsdelen
Porta Nuova i Verona och har en 24-timmarsreception och gratis WiFi i alla
utrymmen. Det tar cirka 15 minuter att gå in till centrum och ca 5 minuter med
taxi. Fördelen är att hotellet har bättre standard samt bättre pris än många av
de hotell som ligger mitt i Verona.

Program:
Dag 1. (Onsdag 19 oktober, 2022) Verona - ankomst Venedigs flygplats
Ankomst till Venedig (Veneto) flygplats och sedan transfer kl 15.15 med buss till
hotellet för incheckning.
Kl 17.30 avgår med buss mot Farmhouse San Mattia (15 minuters bilresa)
När ni anländer bjuds ni på en välkomstdrink samt en kort introduktion av
bondgården och sedan är det dags att ta på sig kockmössan för att laga er
italienska måltid. Ni börjar med färsk äggpasta och förklaring av hur många typer av
pasta som kan göras med en enda deg (lasagne, ravioli, tagliatelle, maltagliati)
Deltagarna kommer att få möjlighet att lägga vantarna på processen under
procedurerna
Kl 20.00 serveras middagen (förhoppningsvis :)
Kockens aptitretare *** Risotto med Valpolicella och Monte Veronese Hemlagad
pasta med gryta *** Säsongssorbet *** Espressokaffe*** vatten och vin inkl.
Njut av måltiden ni har skapat tillsammans med välsmakande vin!
Övernattning på Ark hotel inklusive frukost.

Dag 2. (Torsdag 20 oktober, 2022) Vinprovning i historisk villa och
avelgårdsbesök samt infärgningsdemonstration
Kl 08.30 denna morgon åker vi från hotellet och besöker en historisk villa i hjärtat
av Valpolicella Classica, Villa Della Torre, som ägs av familjen Allegrini, en av de
mest kända vinproducenterna i Italien. Vi besöker först den historiska källaren och
flyttar sedan till Villan (650 m) och får en guidad tur i Villan med provsmakning av 4
viner (inklusive Amarone) tillsammans med en lättare lunch (kl 12.00)
På vägen till Villan stannar vi till i butiken Filati Falcetto i Parona, en fantastisk butik
fylld med garner.

Kl.13.00 avresa för att under eftermiddagen besöka en gård med alpacka och
Brogna fåruppfödning.

Ägaren till denna lilla gård, Cristina, bestämde sig för att börja sitt äventyr med den
autoktona rasen av Brogna-får som har riskerat att utrotas. På grund av dess
egenskaper av finess och elasticitet är Brogna fårull en av de inhemska, italienska
ullar av bästa kvalitet.
Brognagarn har en mycket gammal historia. Under medeltiden var det faktiskt en
källa till prestige och rikedom, från vilken "Veronese högkläderna" erhölls och även
till de dyrbara tyger som såldes över hela Europa.

Förflytta er till Cristinas butik och laboratorium där hon visar er hur hon färgar in
sina garner.

Medan halva gruppen besöker laboratoriet och butiken (platsen är inte tillräckligt
stor för att välkomna hela gruppen tillsammans), kommer den andra hälften njuta
av en guidad vandring (1h) genom gatorna i den medeltida byn Molina till en
gammal kvarn och vice versa.
Vi åker sedan tillbaka till hotellet för lite avkoppling med ”Sip n Knit med Knit Battle”
kl 18.00 i hotellets lobby
Middag på egen hand och övernattning.

Dag 3. (Fredag 21 oktober, 2022) Fabriksbesök & båttur i Gardasjön
Njut av frukost. Kl 08.00 åker vi till Brescia och Lane Mondial och tid för shopping
och annat!

Fortsättning Dag 3.

Kl 12.15 lämnar vi för att spendera eftermiddagen vid Gardasjön med stopp för
lunch på en fiskrestaurang i vackra Desenzano. Fortsätt sedan till Sirmione
kl 14.30 där ni möter er privata guide.
Ge er ut på en kort båttur runt Sirmionehalvön (25 min) och vandra på gatorna i den
historiska stadskärnan.

Vi åker från Scaligero-slottets hamn och längs halvöns kust, där ni kan se Maria
Callas 1920-talsvilla, där Callas kände sig inspirerad att tolka sina operakaraktärer,
du kan observera termalbaden och Aquarias hälsocenter. Vi stannar för att
föreställa oss var poeten Catullus skrev sina dikter i den romerska villan som kallas
"Grotte di Catullo". Sen tittar vi bland vågorna för att hitta bubblorna från Boiola
svavelkällan som ger det fördelaktiga termiska vattnet till Sirmione och slutligen,
efter att ha beundrat arkitekturen och det perfekta bevarandet av Sirmione slott,
måste vi sänka huvudet för att åka in under slottets vindbrygga och återvända till
hamnen.
Återvänd till Verona. Middag på egen hand.

Dag 4. (Lördag 22 oktober, 2022) KN.IT Festival

Njut av frukost och kl 09.00 beger vi oss till Villa San Fermo, platsen där KN.IT
2022 - stickfestival äger rum. San Fermo-komplexet är en historisk egendom på
den venetianska landsbygden med en 30 hektar stor sekulär park, ett kloster från
1500-talet och en fint omstrukturerad villa.
Förutom utställningen av italienska garn med producenter av mestadels småföretag
och färgare, kommer det också att finnas hantverkare som arbetar med tillbehören
för stickning.
På vägen till hotellet stannar vi till centralt i charmiga San Bonifacio där det t ex
finns en shoppinggalleria och tid till shopping innan en fantastisk avskedsmiddag
på hemlig plats.
Kl. 19.00 lämnar vi hotellet för avskedsmiddagen!

Dag 5. (Söndag 23 oktober, 2022)
Njut av en sista frukost innan avresa till Venedigs flygplats och hem till Sverige eller
vidare till Venedig för de som har bokat det.
Kl 10.00 transfer till flygplatsen.
Vi stannar vid tågstationen för att lämna av de som skall vidare till Venedig.
Arrivederci Italia!
OBSERVERA

Resevillkor och Betalning: Vänligen klicka här för att läsa Ecolyx villkor
En deposition om 3000 kr per person krävs för att boka resan. Resterande belopp
betalas senast 50 dagar innan avresa.
AVBOKNINGSREGLER
•

Depositionen om 3000 kr återbetalas fram till 60 dagar före avresedatum, därefter
debiteras depositionen.

•

Om resan avbokas 50 dagar innan avresa debiteras 40 % av resans pris

•

Om resan avbokas 35 dagar innan avresa debiteras 50 % av resans pris.

•

Om resan avbokas 20 dagar innan avresa debiteras 75 % av resans pris.

•

Om resan avbokas 19 dagar innan avresa debiteras 100 % av resans pris.

OBS! en City tax om € 3,50 per person och natt betalas direkt på plats.

