
 

 

Ligurien med Cinque Terre & Toscana,  
17 – 25 maj & 6 – 14 juni 2022 
 
En innehållsrik resa där vi har gott om tid att upptäcka två av Italiens mest välbesökta 
regioner: Ligurien och Toscana! Två avgångar, maj & juni 2022. 
 
Flyg med SAS Köpenhamn – Milano t o r. Vi utforskar Ligurien & Cinque Terre med basläger i 
fyra nätter i Cavi (maj) respektive Lavagna (juni) samt Poggibonsi (kul namn!) i hjärtat av 
Toscana där vi också bor fyra nätter. 
 
Halvpension med lunch dag 1, frukost & middag dag 2-8 inklusive bordsvatten & vin, frukost 
dag 9.  
 
Cinque Terre är en tolv kilometer lång kuststräcka på östligaste delen av den italienska 
Rivieran. Den ligger strax väster om La Spezia i östra Ligurien, inte långt från Toscana. 
Räknat från nordväst till sydost radar fem små fiskebyar upp sig: Monterosso al Mare, 
Vernazza, Corniglia, Manarola och Riomaggiore. Vi besöker ett par av dem! 
 
Toscana räknas av många som ett av de vackraste landskapen i Italien. Det toskanska köket 
är känt över hela världen, liksom regionens fina viner från bland annat Chianti. Ett stort antal 
av Italiens renässanskonstnärer och författare härstammar härifrån. 
 
Pris 
Del i dubbelrum enligt program: 15 900 kr. Enkelrumstillägg: 1 900 kr. 
 
Vaccinationsintyg 
Vaccinationsintyg för resa inom EU införs från den 1 juli 2021. Vi vet inte i skrivande stund 
om intyget kommer att behövas i maj/juni 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Maj 2022 
Tisdag 17 maj (Norges Nationaldag!): Till Italien! 
Avfärd mot Kastrup med lunchpaus (ingår i resans pris) i Skåne. Vi flyger med SAS, avgång 
17.10 med ankomst Milano 19.15 (direktflyg). Varje resenär kan checka in en väska (23 kg) 
samt ta med ett handbagage (8 kg).  
Efter ankomst till Milano transfer till Cavi.  
Vi bor på Hotel Doria i fyra nätter. Ingen middag ankomstkvällen (det blir ganska sent). 
 
Onsdag 18 maj – fredag 20 maj: Cinque Terre! 
Tre dagar för upptäckter längs kusten och i Cinque Terre. Två av dagarna reser vi med tåg 
och besöker bland annat några av byarna i Cinque Terre (tågbiljett ingår i resans pris). Vi bor 
i Cavi som ligger ett stenkast (promenadavstånd) från Sestri Levante. 
Det här är Cinque Terre: 

• Cinque Terre (italienska för ”de fem landen”) består av fem småbyar i rad längs en 12 
mil långa kuststräcka vid Liguriens riviera. De olika byarna har sig egen unika 
karaktär. 

• Byarna ligger i en nationalpark och har varit på Unescos världsarvslista sedan 1997. 

• I området finns 10 mil vandringsleder som löper mellan byarna och i det omgivande 
landskapet. 

Lördag 21 maj: Mot Toscana! 
Avresa efter frukost. Lunchpaus i Pisa innan vi under eftermiddagen når Poggibonsi i hjärtat 
av Toscana. 
Vi bor på Hotel Alcide i fyra nätter. 

Söndag 22 maj – tisdag 25 maj: Toscana!  
Tre dagar för upptäckter i Toscana. Vi planerar besöka vackra San Gimignano och Siena 
samt göra en utflykt i Italiens kanske mest kända vindistrikt: Chianti! Alla utflykter ingår i 
resans pris. 

• San Gimignano är en enastående liten stad som inte har ändrat mycket av sitt 
utseende sedan Medeltiden och som är känd och välbesökt för sina 15 torn som i hög 
grad dominerar stadsbilden. 

• Siena är en mycket vacker stad i Toscana, känd bland annat känt för den årliga 
hästkapplöpningen Palio, sin rika historia och sitt breda kulturutbud. Sienas centrum 
finns till och med på Unescos världsarvslista. Runt Siena löper en lång stadsmur med 
både citadell och hela nio entréportar.  

 

Onsdag 25 maj: Hemåt! 
Efter frukost rullar vi norrut med lunchpaus i Parma (preliminärt). Sen eftermiddag ankomst 
till flygplatsen i Milano. Vår flight lyfter 20.05 med ankomst till Kastrup 22.05. Med buss tar 
vi oss sista biten hemåt! 

 



 

 

Juni 2022 
Måndag 6 juni (Sveriges Nationaldag!): Till Italien! 
Avfärd mot Kastrup med lunchpaus (ingår i resans pris) i Skåne. Vi flyger med SAS, avgång 
17.10 med ankomst Milano 19.15 (direktflyg). Varje resenär kan checka in en väska (23 kg) 
samt ta med ett handbagage (8 kg).  
Efter ankomst till Milano transfer till Lavagna.  
Vi bor på Hotel Tigullio i fyra nätter. Ingen middag ankomstkvällen (det blir ganska sent). 
 
Tisdag 7 juni – torsdag 9 juni: Cinque Terre! 
Tre dagar för upptäckter längs kusten och i Cinque Terre. Två av dagarna reser vi med tåg 
och besöker bland annat några av byarna i Cinque Terre (tågbiljett ingår i resans pris). Vi bor 
i Lavagna som ligger nära Cavi och Sestri Levante. 
Det här är Cinque Terre: 

• Cinque Terre (italienska för ”de fem landen”) består av fem småbyar i rad längs en 12 
mil långa kuststräcka vid Liguriens riviera. De olika byarna har sig egen unika 
karaktär. 

• Byarna ligger i en nationalpark och har varit på Unescos världsarvslista sedan 1997. 

• I området finns 10 mil vandringsleder som löper mellan byarna och i det omgivande 
landskapet. 

Fredag 10 juni: Mot Toscana! 
Avresa efter frukost. Lunchpaus i Pisa innan vi under eftermiddagen når Poggibonsi i hjärtat 
av Toscana. 
Vi bor på Hotel Semifonte i fyra nätter. 

Lördag 11 juni – måndag 13 juni: Toscana!  
Tre dagar för upptäckter i Toscana. Vi planerar besöka vackra San Gimignano och Siena 
samt göra en utflykt i Italiens kanske mest kända vindistrikt: Chianti! Alla utflykter ingår i 
resans pris. 

• San Gimignano är en enastående liten stad som inte har ändrat mycket av sitt 
utseende sedan Medeltiden och som är känd och välbesökt för sina 15 torn som i hög 
grad dominerar stadsbilden. 

• Siena är en mycket vacker stad i Toscana, känd bland annat känt för den årliga 
hästkapplöpningen Palio, sin rika historia och sitt breda kulturutbud. Sienas centrum 
finns till och med på Unescos världsarvslista. Runt Siena löper en lång stadsmur med 
både citadell och hela nio entréportar.  

 

Tisdag 14 juni: Hemåt! 
Efter frukost rullar vi norrut med lunchpaus i Parma (preliminärt). Sen eftermiddag ankomst 
till flygplatsen i Milano. Vår flight lyfter 20.05 med ankomst till Kastrup 22.05. Med buss tar 
vi oss sista biten hemåt! 


