PROGRAM: ITALIA OG SLOVENIA

ITALIENSKE BOBLER, SLOVENSKE ALPER –
OG EN SOMMERBY VED HAVET
7 frokoster, 2 lunsjer og 5 middager inkludert

Dag 1

Velkommen til Italia og Treviso
Middag
Avreise med direktefly fra Oslo Lufthavn tidlig morgen. Ved ankomst Venezia ønskes vi
velkommen av vår reiseleder. Buss videre til Treviso og cirka 45 minutter senere er vi ved
vårt hotell. Gamlebyen oser av atmosfære med sine kanaler, vannmøller, gamle vinstuer og
husfasader dekorert med frescomalerier. Vi spiser velkomstmiddag på en lokal restaurant.
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Dag 2

Venezia, «Adriaterhavets dronning»
Frokost, lunsj
Etter frokost tar vi toget til Venezia. Byen består av 118 små øyer som er bundet sammen av
mer enn 400 broer. Venezia hadde sin storhetstid under middelalderen og den tidlige
renessansen. De mange storslåtte palassene ble oppført av venetianske kjøpmenn som tjente
seg rike på handel. Venezias høydepunkt, Markusplassen står på programmet. Napoleon kalte
piazzaen «verdens vakreste salong» og han hadde rett. Markuskirken, kampanilen og
Dogepalasset rammer inn piazzaen som en varm stue. Dogepalasset med sukkenes bro ble
bygget i det 10. århundre og er sammen med Rialtobroen noen av Venezias mest kjente
landemerker. Etter en felles lunsj får du tid til å vandre rundt i Venezias trange gater på egen
hånd.
Retur til Treviso på sen ettermiddag. Kvelden er til egen disposisjon.

Dag 3

Conegliano og Valdobbiadene – Prosecco
Frokost, lunsj
Vi følger i proseccoens spor. Prosecco er navnet på den grønne druen som den musserende
vinen lages av. Den foredlede druen tappes i tre grader av bobler, fra tranquillo med nesten
ingen bobler til spumante som har bobler som tradisjonell musserende vin. Midt imellom
finner du frizzante, som er betegnelsen for perlende vin.
Området består av et flott bakkelandskap som preges av sine mange vinmarker og avbrytes
kun av de hyggelige, små landsbyene som ligger drysset ut over landskapet. Vi besøker den
lille byen Conegliano, her ligger Italias første vinskole, Scuola Enologica, som ble grunnlagt i
1876. Turen fortsetter til en lokal vingård, hvor vi smaker på de edle dråpene og får servert
en lett lunsj, før vi reiser tilbake til hotellet. Middag på egen hånd.

Dag 4

Trieste – Ljubljana i Slovenia
Frokost, middag
Turen går til Slovenia - et vakkert, lite land som ligger mellom Italia og Kroatia.
På veien dit besøker vi Trieste, en by som er helt omgitt av Slovenia og som nesten ikke har
tilhørighet til resten av Italia der den ligger for seg selv mot øst. Her har Østerrike og
Habsburgerne hatt innflytelse på utformingen. På 1300-tallet overga byens innbyggere seg
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til hertug Leopold III, etter å ha ligget i krig med Venezia i lang tid. Fra midten av 1800-tallet
til 1918 var byen en del av Østerrike-Ungarn og et yndet sted for kunstnere og forfattere. Vi
får en kort byvandring og litt egen tid.
Ferden fortsetter til Ljubljana, Slovenias hovedstad. Vår lokalguide tar oss med på en
byvandring hvor vi blir bedre kjente med Slovenias flotte hovedstad. Egentlig er Ljubljana en
middelalderby, men på grunn av et jordskjelv som ødela byen i 1511, er mesteparten av
sentrum i dag barokk, fra 1600- og 1700-tallet. En del er også i fargerik art deco-stil fra
1850-tallet. Gamlebyen med sine trange brosteinsgater, lampeposter, ornamenterte
bygninger og broer gjør at den ofte sammenlignes med Praha.
Der er et navn vi ikke kommer utenom når vi snakker om Ljubljana, nemlig superarkitekten
Jože Plečnik. Han er for Ljubljana det Antoni Gaudi er for Barcelona. Plečnik har satt sitt
stempel på byen og designet blant annet nasjonalbiblioteket, det åpne markedet og den
ikoniske trippelbroen som du finner på mange postkort.
Kveldens middag spiser vi på en lokal restaurant.

Dag 5

Bledsjøen – eventyrlig og majestetisk
Frokost, middag
Omkranset av de julianske alpene ligger byen Bled, rett ved siden av den smaragdgrønne
innsjøen med samme navn. Det som én gang var et kursted er i dag et naturskjønt turistmål. I
midten av sjøen, stikker det opp en liten øy, der det akkurat er plass til en kirke. Det er
populært å ta en robåt til øya for å besøke Mariakirken og ringe i den snart 500 år gamle
klokken, som det sies oppfyller ønsker. Hele området er rett og slett eventyrlig og
majestetisk.
Tidligere president Tito hadde sitt sommerhus i disse vakre omgivelsene. Under
etterkrigsårene utviklet Bled seg til et viktig sted for roing, og er i dag et av verdens mest
anerkjente ro-arenaer. Mange internasjonale regattaer, inkludert flere VM, har vært
arrangert her.
Vi starter med å besøke borgen, som ligger på toppen av et høydedrag før vi til fots beveger
oss ned til sjøen. Etterpå er det litt tid på egen hånd. Hva med å smake på «kremšnita», den
velsmakende lokale kremkaken?
Tilbake i Ljubljana er det litt tid for å nyte byen på egen hånd. En perfekt by å rusle rundt i da
det ikke er lange avstander og store deler av sentrum er bilfritt.
Middag på en hyggelig lokal restaurant.
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Dag 6

Postojna-grottene og Piran
Frokost, middag
Dryppsteinsgrottene i Postojna med sine fantastiske klippeformasjoner er blant de største i
Europa. For å komme ned til grottene, reiser vi med lite tog gjennom fjellformasjonene. Vi
får en guidet tur og får oppleve en fantastisk underjordisk verden av stalaktitter og
stalagmitter.
Buss videre til Piran, hvor vi bor i to netter. Med sin historiske rikdom og atmosfære er Piran
en av de vakreste småbyene langs det glitrende Adriaterhavet. Den føles mer som en
italiensk kystby, men uten alle italienerne, og med god grunn: Piran var del av det
venetianske riket fra slutten av 1200-tallet til slutten av 1700-tallet. Kveldens middag inntar
vi på en lokal restaurant.

Dag 7

Piran – dag til egne aktiviteter
Frokost, middag
Dagen er din til å utforske området, mulighetene er mange. Piran har beholdt mye av sin
middelalderstruktur, med labyrinter av trange gater, venetianske palasser, bytorg og små
fargerike steinhus bygget tett i tett. Gamlebyen har masser av sjarm og historisk sus.
Bymuren mot fastlandet har blitt flyttet hele tre ganger for å gjøre plass til den økende
populasjonen, utsikten herfra er rett og slett uslåelig. Finn deg en koselig uteservering,
bestill en kaffe og nyt det lokale livet. Kanskje det frister med en dukkert i det krystallklare
Adriaterhavet? Reiselederen kommer gjerne med forslag.
Uansett hvordan du ønsker å tilbringe dagen, om kvelden møtes vi til avskjedsmiddag på en
hyggelig restaurant. Det blir en kveld hvor vi oppsummerer våre opplevelser og inntrykk.

Dag 8

Hjemreise
Frokost
Turen er over for denne gang og med kofferten full av gode minner, setter vi kursen mot
flyplassen i Pula. Norwegian har avgang om morgenen. Vi ankommer Oslo Lufthavn ved
lunsjtid.
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