TRÄDGÅRD

GANDINI GUIDING
NYHETER 2015
En vandring i långsamt tempo i Ligurien där havet möter berg. Ett besök i Bolognas hemliga
trädgårdar som gömmer sig bakom medeltida palats. Vinprovning i Bergamotrakten kombinerad
med besök på storslagna världsutställningen Expo 2015 i Milano. Ett dopp från en klippa, en bit
nybakad focaccia och en aperitivo på torget med utsikt över Medelhavet.
Gandini Guiding tar dig med till det riktiga Italien - platser, människor och upplevelser
som den vanliga turisten inte hittar till.

SHOPPING

TRÄDGÅRD
BOLOGNAS HEMLIGA TRÄDGÅRDAR
STUDIEBESÖK 21-23/5
Bologna är en stad som tack vare sin mat och sin medeltida arkitektur länge
varit ett renommerat turistmål. Vad få känner till är att staden sitter på en
hemlig skatt. Gömda bakom de vackra 1600-talspalatsen finns svindlande
vackra trädgårdar som vårdas minutiöst av sina värdar. En gång om året,
öppnas dessa små gröna pärlor för allmänheten.
6.500 kronor /person. I priset ingår: boende i dubbelrum på B & B eller pensionat,
busstransporter, måltider, passerkort till evenemanget och en guidad tour i Bologna.
Deltagare: 20 personer. Se mer på http://www.gandiniguiding.com/?page_id=115

EXPO 2015
VÄRLDSUTSTÄLLNINGEN I MILANO
+ MAT OCH VINPROVNING
3 DAGAR från 1/5-31/10*
Kombinera ett besök på världsutställningen i Milano med en rundtur i
närliggande Bergamo vars medeltida stadskärna erbjuder en spännande
historisk upplevelse. Vinprovning på känd vingård.
6.500 kronor /person. I priset ingår: boende i dubbelrum på B & B eller pensionat,
måltider tolkning under besök på Expo /ej inträde) och guidning för övriga aktiviteter.
Deltagare: 20 personer. Se mer på http://www.gandiniguiding.com/?page_id=2380

SLOW TOURISM
VANDRA I LIGURIEN
3 DAGAR från 1-30/6 och 1/9-31/10*
Vandra i Ligurien, en region där hav och berg möts. Vandringslederna följer
kustlinjen där slingrande leder med spektakulära utsikter följs av skönt
svalkande bad. Längs vägen ligger byarna tätt och tävlar med varandra i att
erbjuda den vackraste inramningen och det bästa av den liguriska maten.
6.000:-/person. I priset ingår: transporter, guiding, tolkning, boende, måltider (ej
dryck). Boende i dubbelrum på B & B Deltagare: 20 personer.
Se mer på http://www.gandiniguiding.com/?page_id=89

* Datum för resor tors-sönd eller skräddarsys enligt önskemål.
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