
Etna Vin, Gastronomi och Äventyr - 2020



Idag hittas det intressantaste vinområdet på Sicilien vid Etna. Vid norra Etna hittas Siciliens största
koncentrationen av topproducenter. 

Det är just här vid Etnas norra sluttningar vi hittar ”ny-upptäckta” gamla vinstockar, ofta från före vinlusen, 
dvs mer än 100 år gamla. Dessutom på denna höjd 500 – 1000 meter över havet som vinfälten ligger på har 

vi naturligt ideala förhållanden med stora temperaturskillnader mellan dag och natt. Detta ger långsam
mognad och stor rikedom i vinerna. Här produceras idag båda röda och vita viner i Italiens absoluta

toppklass.



Travel By Wine AB drivs av Fredrik och Martina 
Montelius som arrangerat vinresor sedan 2008. Vi 
anordnar årligen ett tiotal vin- och konferensresor 
till destinationerna: Valpolicella, Montalcino, 
Barolo, Barcelona-Priorat, och Champagne.

Travel By Wine AB har ställt erforderliga 
resegarantier till Kammarkollegiet.

Fredrik och Martina Montelius

Resan arrangeras av Travel By Wine AB



Vårt boende: 
Cavanera (Etna)



Cavanera: rum



Cavanera: Gym, pool, 
relax



Resans program 
(preliminärt)



Onsdag

Vi hämtar upp resenärer med buss på 
flygplatser enligt rekommenderat flyg. Vi åker 
till närliggande restaurangen (Tenuta del 
Gelso, ligger ca 10 min från flygplatsen) direkt 
för en enklare middag, och där efter vidare 
transport till vårt boende Cavanera (ca 1.15 
min bussfärd). De resenären som väljer andra 
flyg ansvarar själva för transport till Tenuta Le 
Cave.



Torsdag förmiddag –
Bestigning av Etna
Kl 9 blir vi upphämtade av våra guider för avfärd till Etna. 

Efter en snabb brief och kaffe i vårt basecamp på 1700 meters höjd 
börjar vår vandring upp på Etna. 

Vandringen tar cirka 4 timmar. Touren avslutas med lunch. 

Svårighetsgrad: Medel. Vandringen upp på Etna är relativt tuft och 
man bör vara i ganska god form. Vi går cirka 1.5h uppför och 
därefter 1.5h nedför. 



Efter Etna-touren återvänder vi till Cavanera för ett par timmars
relax vid poolen innan vi fortsätter till producenten Tenuta di 
Fessina med välkomstskål i trädgården, vingårdsbesök, 
vinprovning med “food pairing”. 



Fredag förmiddag – Mountainbike
nedför Etna.

Breathtaking adventure amongst the 
most spectacular streets of Sicily -

Fredag förmiddag – Mountainbike. MTB Tour from Etna to the 
sea. From Etna Volcano to the Sea in Mtb, 40km of breathtaking 
adventure amongst the most spectacular streets of Sicily. This 
mountain bike excursion on Mount Etna is perfect for those who 
love downhill and dirt roads. For people who are looking for a fun 
adventure.

Svårighetsgrad: Medel. Vi cyklar både på stigar och asfalt nedför
Etna. Några korta partier är lite mer tekniska (dessa partier kan de 
som vill gå med cykeln). Vi delar eventuellt gruppen i två grupper
(medel resp lätt). 

Vi intar vår lunch efter cykelturen hos producenten Girolamo 
Russo.



Fredag eftermiddag och kväll. Efter lunch återvänder vi till 
vårt hotell för ombyte och ett par timmars egen tid. 

Kvällens middag intas hos producenten Tenuta di Fessina. 



Lördag

Besök hos producenten I Custodi under 
förmiddagen.

Lunch hos producenten Planeta. 

Grand Finale och middag på vingården där vi 
bor. 



Söndag

Frukorst och därefter avfärd till flygplatsen.



Appendix

• Frågor och svar

• Resevillkor



Frågor

• Kan man beställa vin under resan? Ja, det finns möjlighet att 
köpa de flesta av de viner vi provar under resan till förmånliga 
priser. Vinerna privatimporteras efter resan.

• Vilket språk sker guidning på? Guidning sker på svenska och 
engelska. Hos de flesta producenter guidar producenten själv 
på engelska.



Resevillkor

• Det är viktigt att du läser våra resevillkor innan du bokar. 

• Resevillkor för resan framgår av Konsumentverkets ”Allmänna villkor för 
paketresor” http://www.clubamarone.se/wp-
content/uploads/2016/09/kov_Allmanna_villkor_paketresor.pdf

• När du bokar en resa med Italy By Wine AB så bekräftar du att du tagit del 
av våra resevillkor och att du accepterat dem.

http://www.clubamarone.se/wp-content/uploads/2016/09/kov_Allmanna_villkor_paketresor.pdf


Utdrag från Allmänna villkor för paketresor

Resenärens rätt till avbeställning av resa:

1. Anmälningsavgift återbetalas ej vid avbeställning av resa.

2. Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan skall resenären 
erlägga 5% av resans pris.

3. Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar före 
avresan skall resenären erlägga 15% av resans pris.

4. Vid avbeställning senare än 14 dagar, men tidigare än 24 timmar före 
avresan skall resenären erlägga 50% av resans pris.

5. Sker avbeställning inom 24 timmar före avresan skall resenären erlägga 
100% av resans pris.



Resevillkor - Resegaranti

• Vinresan anordnas av Italy By Wine AB med org. nr. 556860-0257. 

• Italy By Wine har ställt resegaranti hos 
kammarkollegiet https://www.kammarkollegiet.se/resegarantier/kolla-din-
researrangor?query=italy%20by%20wine%20ab

• Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller 
avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. För mer 
information gå in på www.kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet på 08 
700 08 00.

https://www.kammarkollegiet.se/resegarantier/kolla-din-researrangor?query=italy%20by%20wine%20ab

