PROGRAM: ELVECRUISE I ITALIA
6 frokoster, 5 lunsjer og 6 middager inkludert

Dag 1

Norge - Italia
Avreise Norge og innsjekk på skipet
Middag
Vi flyr via Munchen til Verona eller Bologna midt på dagen. Busstransport til skipet om
ettermiddagen før vi finner oss godt til rette om bord og nyter en velkomstcocktail før
middag ombord. Skipet ligger til kai i Mantova over natten.

Dag 2

Mantova
Utflukt: Cremona & Parma inkl lunsj
Frokost, lunsj, middag
Vi starter dagen med en god frokost om bord før vi kan bli med på en guidet byrundtur i
Cremona & Parma
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(utfluktspakke – kan ikke kjøpes ombord). Cremona er en rolig liten provinsby med lange
tradisjoner for fiolinbygging. Her bodde den kjente fiolinmakeren Antonio Stradivari, som
laget de berømte stradivariusfiolinene, og vi skal besøke verkstedet til en av dagens
fiolinmakere.
Cremona kan skryte av å ha den vakreste middelalderplassen i Nord-Italia, Piazza del
Comune med tårnet Torrazzo, 112 meter høyt med en åttekantet gotisk lanterne. Dette skal
være Italias høyeste tårn! Katedralen Duomo er et mesterstykke i romansk arkitektur.
Vi fortsetter så til Polesine Parmense, hvor vi besøker Fratelli Spigaroli. Her får vi se hvor de
lager den berømte Culatello-skinken og Parmigiani-osten, og naturligvis må vi smake på
godsakene. Culatello har sin historie tilbake til 1500-tallet og blir regnet for å være
Italias mest eksklusive skinke.
Etter lunsj står Parma for tur. Parma er en av Italias mest velstående byer og berømt for sin
parmaskinke, sin parmesanost, flotte kirker og romanske skulpturer. Her besøker vi
dåpskapellet i rosa marmor, som inneholder noen fantastiske fresker som representerer
Kristus liv. Katedralens kuppel har også noen fresker helt utenom det vanlige.
Skipet ligger til kai i Mantova over natten, så kanskje frister det med en tur i land på egen
hånd? Vi spiser middag om bord.

Dag 3

Mantova
Utflukt: Byrundtur i Mantova
Frokost, lunsj, middag
Mantova er en svært gammel by, dens historie skriver seg tilbake til 2000 år før Kristus.
Den ligger på bredden av elva Mincio, som dannet en naturlig beskyttelse mot ytre fiender. I
det 6. århundre før Kristus var byen en etruskisk by. Byens navn kommer fra den etruskiske
guden Mantus, som var underverdenens gud. Siden ble den erobret av gallerne før romerne
inntok byen mellom første og andre punerkrig (omkring 220 før Kristus). Mantova anses
som dikteren Vergils fødeby, han ble født omkring år 70 før Kristus, og er nok byens mest
berømte innbygger.
Selv om Mantova ikke er kjent for så mange, er det en av de meste romantiske og
kunstneriske byene i Nord-Italia. Bli med på en byrundtur i denne vakre byen (utfluktspakke
– kan ikke kjøpes ombord). Vi besøker Palazzo Te, et mesterverk innen italiensk
høyrenessanse kunst og arkitektur, designet og dekorert av Giulio Romano tidlig på 1600tallet. Palasset er også kjent for freskene i manneriststil som pryder mange av rommene. Vi
fortsetter deretter til sentrum, hvor vi ser det imponerende hertugpalasset, Rotonda di san
Lorenzo og Sant’Andrea basilikaen.
Ettermiddagen kan du tilbringe om bord, mens vi seiler mot Rovigo i rolig tempo. Er du
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bilinteressert, kan du også bli med på en utflukt til Ferrari-museet i Modena (ikke en del av
utfluktspakken - kjøpes ombord). Museet fokuserer på Enzo Ferraris liv og arbeid. Ferrari
var grunnleggeren av sportsbilmerket ved samme navn. Museo Enzo Ferrari er mer enn bare
et vanlig museum. Besøkende får beundre de fantastiske bilene som er utstilt i den 2500 m2
store hovedpaviljongen samt se et spektakulært audiovisuelt show som viser den magiske
historien om Enzo Ferraris liv.
Skipet ligger til kai i Rovigo om natten.

Dag 4

Rovigo
Utflukt: Byrundtur i Verona
Frokost, lunsj, middag
Etter en deilig frokost om bord kan du bli med på en spennende tur til Verona
(utfluktspakke). Byen ligger vakkert til ved Adige-elvens løp, og vi ankommer via Porto
Palio. Verona er et enestående eksempel på en by som har utviklet seg gjennom to tusen år
og har klart å bevare sine gamle bygninger og festningsmurer som en harmonisk del av en
moderne storby.
Verona regnes som Nord-Italias vakreste by etter Venezia, og kom i 2000 med på
UNESCOs liste over verdens kulturarv. Her elsket Romeo og Julie hverandre, med tragisk
utfall for dem begge, og vi får se balkongen hvor Julie sto da Romeo deklarerte sin
kjærlighet til henne. Vi rusler videre til Arena di Verona, verdens tredje største romerske
amfiteater og kjent for opera- og ballettforestillingene som blir oppført her om sommeren.
Teateret er 50 år eldre enn Romas Colosseum, bygget av den lokale, rosa marmoren og
hadde i sin storhets tid plass til 20 000 mennesker. I tillegg står også slottet Castelvecchio
og Archo dei Gavi på menyen denne dagen.
Mens vi har vært i Verona, har MS Michelangelo seilt videre til Porto Viro, hvor vi går
ombord igjen til lunsj. Ettermiddagen kan du tilbringe på dekk med en god bok mens skipet
seiler mot Porto Levante, hvor vi ligger til kai til neste morgen.

Dag 5

Porto Levante
Utflukt: Byrundtur i Vicenza
Frokost, lunsj, middag
I dag står Vicenza på menyen, og etter frokost er det tid for nye opplevelser her
(utfluktspakke – kan ikke kjøpes ombord). Vicenza byr på nydelige italienske landskap, kunst,
mat og vin. De vakreste bygningene i byen ligger rundt Piazza dei Signori; Basilica Palladiana,
Torre Bissara, Palazzo del Capitaniato, Palazzo del Monte di Pietà og San Vicenzo. Her kan
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du også ta inn den vakre fasaden til Teatro Olimpico, som åpnet i 1585, og inneholder
den eldste scenen som fortsatt er intakt. Teateret var det siste designet av den italiensk
renessanse arkitekten Andrea Palladio, og er oppført på UNESCOs liste over
verdensarvsteder sammen med flere av hans andre bygninger.
Vi går om bord skipet igjen i Chioggia, og starter seilasen mot våre reises «gran finale»;
Venezia. Vi ankommer tidlig på kvelden, så ta gjerne en tur i land på egen hånd for å få en
liten forsmak av denne sagnomsuste byen.

Dag 6

Venezia
Utflukt: Markusplassen & Dogepalasset// Murano & Burano
Frokost, lunsj, middag
Etter frokost skal vi se seg om i vakre Venezia til fots (husk gode sko!) (utfluktspakke). Vi
begynner som seg hør og bør på Markusplassen hvor vi beundrer Markuskirkens vakre
fasade. Kirken daterer helt tilbake til år 832. Turen fortsetter til Dogepalasset, hjem til
Venezias regjering fra det 9. århundre og frem til republikkens fall i 1797. Etter en brann i
1577, ble palasset bygget opp igjen i gotisk stil med skinnende hvit stein fra Ischia og rosa
marmor fra Verona. Her er det mye å la seg imponere over!
Om ettermiddagen venter et fargerikt eventyr på øyene Murano og Burano (utfluktspakke).
Vi ser de sukkertøyfargede husene som virkelig er som en vitamininnsprøyting for sansene!
Murano er viden kjent for sin glassproduksjon. Venezia ønsket ikke å ha store ovner i byen på
grunn av brannfare, så glasskunstnerne i byen flyttet ut til Murano-øya i 1291. Vi får oppleve
en glasskunstner på nært hold her på øya, og det blir mulighet for å kjøpe med seg vakker
glasskunst hjem. Burano er kjent for håndarbeid som blonder og kniplinger i tillegg til de
fargesterke husene. Disse fasadene forplikter, her kan man ikke male husene sine i en
hvilken som helst farge uten å søke godkjenning. Skipet ligger i Venezia over natten, og vi
nyter vår siste middag om bord.

Dag 7

Venezia - Norge
Utsjekk fra skipet og hjemreise til Norge
Frokost
Det blir frokostbuffet om bord før vi sjekker ut fra lugarene og får transfer til flyplassen. Vi
flyr fra Venezia på formiddagen, med mellomlanding og ankomst Norge utpå
ettermiddagen.
Takk for turen og på gjensyn!
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