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Preliminärt Program för Jubileumsresor med Club 

Amarone till Valpolicella 2015 

Datum: 3-6 september  

Pris 10.500 kr / person (inluderar allt utom flyg) 

 

Välkommen att följa med till Valpolicella. Det är nu 10 år sedan vi startade Club 

Amarone och det firar vi bland annat med tre jubileumsresor till Valpolicella där 

programmet bjuder på fler nyheter än vanligt.  För första gången kommer vi att besöka 

MASI och få en privat audiens i underjorden som få andra har fått. Vertikalprovning 

av Roccolo Grassis Amarone med vinmakare Marco Sartori på Enoteca della 

Valpolicella, besök hos Begali och Brunelli och mycket mer bjuder programmet på.  

 

 

San Vigilio vid Gardasjön vi besöker under söndagen 

Anmälan, flyg och betalning 

Se nedan för detaljer.  

Onsdag 

För den som önskar flyga ner redan på onsdag så ordnar vi med transport från Bergamo 

(Milano) eller Verona flygplats för de resenärer som anländer med rekommende flyg. En 

extra natt på Costa degli Ulivi samt en enklare måltid under onsdagkvällen kostar 1.000 kr 

extra per person. Priset blir alltså 11.500 kr per person istället för 10.500 kr. Under 

torsdagförmiddag rekommenderas vandring på egen hand eller relax vid poolen tills dess att 

det ordinarie programmet börjar klockan 14.00. 
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Torsdag 

Vi hämtar upp resenärer med buss på flygplatser enligt rekommenderat flyg. De resenären 

som väljer andra flyg ansvarar själva för transport till Costa degli Ulivi.  

15.00 är det avfärd med buss till Masi för privat audiens i underjorden och vinprovning.  

 

Utsikt från Costa degli Ulivi där vi bor under resan 

På kvällen tar vi bussen ner för middag på Enoteca della Valpolicella där vi träffar Marco 

Sartori från Roccolo Grassi för en vertikalprovning av fem årgångar av husets Amarone. 

Därefter följer middag som ackompanjeras av husets övriga viner.  

Fredag 

09.30 tar vi bussen till Begali för vingårdsbesök och vinprovning. Efter Begalibesöket åker vi 

vidare till Brunelli för rundvanding på gården, vinprovning och lunch.  

Efter ett par timmars besök hos Brunelli blir det ett snabbt stopp på Costa degli Ulivi innan 

det är det dags för avfärd till östra Valpolicella och Massimago. Hos Massimago träffar vi 

ägarinnan Camilla som guidar oss på vingården och presenterar sina viner. Kvällens middag 

äger rum på Massimago.  

 

 

Massimago 
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Lördag 

Lördagen börjar vi på Costa degli Ulivi för Valpolicella Superiore och Ripasso provning som 

Fredrik håller i.  

11.45 åker vi vidare upp i bergen till Stefano Accordini för besök, vinprovning och lunch.  

Efter Stefano Accordini följer ett frivilligt besök hos Monte Santoccio. De som önskar har 

möjlighet att bli avsläppta på Costa degli Ulivi på vägen till Monte Santccio.  

Besök hemma hos Nicola och Laura Ferrari som driver den lilla vingården Monte Santoccio. 

Vinprovning av lite olika årgångar av husets viner. Efter cirka två timmar rullar vi tillbaka till 

Costa degli Ulivi där det ges möjlighet för en kortare vila/dusch/relax innan det är dags för 

Gran Finale provning.  

Klockan 20.00 Gran Finale på Costa degli då vi provar resans alla bästa Amarone. Efter Gran 

Finale-provning följer middag. 

 

Söndag 

Sovmorgon. Utcheckning från hotellet senast 10.30 för avfärd 11.00 mot Garda-sjön där vi 

först besöker den lilla byn Torri del Benaco innan vi avnjuter lunch vid San Vigilio 

tillsammans med de vitvinsproducerande systrarna från Suavia från Soave. 

Därefter buss tillbaka till flygplatsen enligt nedan. 

 

Costa degli Ulivi (boende under resan) 

Via Costa 5 

37022 Fumane di Valpolicella 

Verona 

Italia 

www.costadegliulivi.com 

 

Anmälan, betalning och övrig information 

Anmälan sker till martina@italybywine.com som bekräftar tillgänglighet på önskad resa. Din 

resa är bokad efter att anmälningsavgiften är inbetald.  

Resan arrangeras av Italy By Wine AB i samarbete med Club Amarone.  

Betalning av resan görs i två steg. Anmälningsavgiften är 2.000 kr per person. Resterande 

belopp 8.500 per person betalas in senast 40 dagar innan resan börjar till bankgiro 396-1224 

(Italy By Wine AB).  

http://www.costadegliulivi.com/
mailto:martina@italybywine.com
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Övriga villkor för resan framgår av Konsumentverkets ”Allmänna villkor för paketresor”: 
http://www.clubamarone.se/wp-content/uploads/2014/07/kov_Allmanna_villkor_paketresor.pdf 

Italy By Wine AB har ställt erforderliga resegarantier till Kammarkollegiet. 

 

Rekommenderat flyg 

September 

Stockholm – Milano/Verona  

3 september: 07:45 ARN – 12:45 VRN (Lufhansa) 

6 september: 18:50 VRN – 23:45 ARN (Lufhansa) 

2 september: 17:20 Skavsta – 19:55 Bergamo (RyanAir) 

6 september: 20:20 Bergamo – 22:55 Skavsta (RyanAir) 

 

Göteborg/Köpenhamn – Milano/Verona 

3 september: 06:05 GOT – 12:45 VRN (Lufhansa) 

6 september: 18:50 VRN – 23:05 GOT (Lufhansa) 

2 september: 18:40 GOT – 22:35 VRN (Lufhansa) 

6 september: 18:50 VRN – 23:05 GOT (Lufhansa) 

2 september: 19:05 CPH – 22:35 VRN (Lufhansa) 

6 september: 18:50 VRN – 23:05 GOT (Lufhansa) 

 

 

Välkomna önskar Fredrik och Martina Montelius! 

 

 

Allmänna%20villkor%20för%20paketresor

