OPLEV Italien

Marche - Smuk og næsten uberørt!
Periode 17.9 - 22.9.03. Dansk rejseleder med på hele turen

Din lokalavis og DSB Rejsebureau giver dig
nu chancen for at opleve en, for de fleste,
ganske ukendt del af Italien: Le Marche.
Denne skønne region på Italiens østkyst,
spækket med vidunderlig natur, charmerende middelalderbyer og en uendelig række
af monumenter og museer, garanterer dig
en ferieoplevelse ud over det sædvanlige!
Dag 1: Efter ankomsten til Ancona forsætter
vi i bus frem til Middelalderbyen Urbino.
Efter indkvartering er der informationsmøde
før aftensmåltidet. Overnatning på Hotel
Meridiana i Urbino
Dag 2: Middelalderbyen Gradara, hvor vi ser
slottet Malatesta. Frokost (inkl dikkevarer).
Urbino, hvor vi bruger eftermiddagen med
lokalguide i det historiske centrum.
Renæssancemaleren Rafaels barndomshjem. Efter et par timer på egen hånd
mødes vi til aftensmåltid. Overnatning på
Hotel Meridiana i Urbino.
Dag 3: Ancona, Le Marches hovedstad.
„Adriaterhavets perle“ Sirolo. Frokost i
Marcelli. Loreto, hvor vi bruger eftermiddagen på egen hånd. Aftensmåltid på et
lille lokalt ’trattoria’ i middelalderlandsbyen
Torre di Palma. (inkl drikkevarer).
Buskørsel til Ascoli Piceno, hvor vi skal
tilbringe de næste tre nætter.
Dag 4: Formiddagen Ascoli Piceno på egen

hånd. Eftermiddagen med bus i Ascoli
Picenos bagland, hvor vi gør ophold i de
små middelalderbyer Campofilone og
Offida. Vi slutter af i den charmerende
landsby Ripatransone. Prøvesmagning af
lokale vine, Grappa, oste og skinker m.v.
Ascoli Piceno, hvor aftensmåltidet indtages
i eget regì.
Dag 5: De storslåede Appeniner-bjerge der
ligger i Le Marche: Monti Sibbilini.
Undervejs gør vi ophold i områdets middelalderlige bjerglandsbyer. Frokost indtages
på trattoria i Montemonaco (inkl).
Bjergsøen ”Lago di Gerosa”. Aftensmåltid
på Ascoli Picenos bedste pizzeria.
Dag 6: Morgenmad på hotellet. Busafgang
mod Ancona. Hjemrejse fra Ancona
Lufthavn. Hjemkomst til Danmark behagelig
mæt af store rejseoplevelser og den gode
italienske mad.
Pris i delt dobbeltværelse
Pris i enkeltværelse

Tilmelding og yderligere oplysninger:
DSB Rejsebureau Helsingør
Stationspladsen 2
3000 Helsingør.
Åbent: man - fre 10.00 - 16.30
Tlf 49 25 57 14
E-mail: hgrferie@dsb.dk
Ved tilmelding opkræves 2.000 kr. pr person
i depositum samt evt. afbestillingsforsikring.
Begrænset deltagerantal.
Rejsen gennemføres ved 24 deltagere.
Prisen inkluderer ikke:
• Sygdom og afbestillingsforsikring
• Rejseforsikring

Rejsebestemmelser:
Rejsen gennemføres
jvf. »Lov om pakkerejser«, samt DSB
Rejsebureaus særlige bestemmelser.

6.395 kr
6.795 kr

Prisen inkluderer:
• Flyrejse med Alitalia. København Malpenza - Ancona t/r
• Airguideservice i København Lufthavn
• 5 nætter på turistklasse hotel med
morgenmad
• Dansk rejseleder med på hele turen
• 3 x frokost (inkl drikkevarer)
• 4 x aftensmåltid (inkl drikkevarer)
• 1 x prøvesmagning af lokale
specialiteter
• Stort udflugtsprogram. Få udførligt dag
til dag program hos DSB Rejsebureau.
Helsingør

Dansk Rejseleder:
Johanne Poulsen
Uddannet cand.mag i italiensk og filosofi.
Studier i italiensk sprog og historie ved
Universitá delgi Studi di Macerata.
Johanne har således indgående kendskab til
Marche´s geografi, kultur og historie.

