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FLYINFORMATION KØBENHAVN

UDREJSE HJEMREJSE

Lufthavn Kastrup - Milano Rom - Kastrup

Dato Torsdag d. 9 Maj 2019 Søndag d. 12 Maj 2019

Tidspunkt 09:45 - 11:50 20:40 – 23:15

Flynummer 2654 SK692

Bagage Håndbagage str. 56x45x25 cm 8 kg. håndbagage
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MARION VINI

Om Marion Vini
Vinjournalisten Robert Parker skriver efter et besøg 
hos Marion: “Today Valpolicella remains dominated
by two towering figures; Giuseppe Quintarelli and 

Romano dal Forno. Stefano Campedelli is high on my 
list of young producers with the energy, inspiration 
and potential to reach the same level one day. And 

that day may very well be fast approaching.”

Jævnfør ovenstående citat fra Parker, så er det altså 
huset der måske en dag (snart) overhaler Quintarelli

og Dal Forno. Ergo skal vi altså hos Marion smage 
nogle af Valpolicellas fineste vine.

Men udover at producere nogle af de bedste 
Valpolicella-vine, der findes, laver man også 

spændende vine efter appassimento-metoden på 
bl.a. Teroldego og Cabernet Sauvignon-druen. 

Hos Marion Vini produceres mindre end 60.000 
flasker om året, så der er stor efterspørgsel på disse 

fantastiske vine, og vi er blandt de få heldige, der 
får lov til at besøge denne familieejede vingård.

Glæd dig bl.a. til smage Marion Valpolicella Superiore og Amarone:

Marion Valpolicella Superiore 2010 blev kåret af Vivinos brugere, som den bedste Valpolicella af ALLE!
Marion Amarone 2007: Kåret af Decanter til "Bedste Amarone i 2007-2008" ud af 93 smagte med en score på 19,33 ud 
af 20 mulige!
Marion Amarone 2010: 6 ud af 6 stjerner i Thomas Rydbergs "Toppen af Amarone i Danmark", hvor der blev smagt de 

12 bedste Amarone på det danske marked, og det værende som den eneste Amarone til under 1000 kroner. De tre andre 

Amaroner, der fik 6 af 6 stjerner, var Bussola (ca. 1000 kr) samt Quintarelli og Dal Forno (ca. 2000 kr), hvor Marions 

kun koster 545 kroner!  
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HOTEL EUROPA***

Bo i hjertet af Verona

Hotel Europa ligger i det historiske centrum af Verona, 
tæt på den romerske arena, markedet i Piazza Erbe og 
Juliet's hus.

Hotellets værelser har gratis wi-fi samt fladskærms-tv.
Du finder mange restauranter og butikker i nærheden 
af Europa.

Hotel Europa ligger også i nærheden af kongrescentret 
Granguardia, og togstationen Verona Porta Nuova ligger 
kun 1 km væk. 

Verona Historical Centre er et fantastisk valg for dem, 
der er interesserede i shoppingture, mad og god 
stemning. 



Kontakt os på 32 100 999 eller info@eventcom.dk

LUCCA

www.bucadisantantonio.com
ÆGTE ITALIENSK I HISTORISK BY

Lucca – sig det højt og lyt til ordet. Mere italiensk bliver det ikke. Lucca 
er en skøn middelalderby i Toscana og kendt for sin gamle bymidte. Hele 
den gamle by er omkranset af en flot intakt bymur fra renæssancen, hvor 
du på den ene side har udsigt over middelalderbyen og på den anden side 
grønne græsarealer og frugtbare områder. Inden for bymuren er her 
næsten ingen trafik, da det kræver en særlig tilladelse at køre ind. Tag dig 
god tid til at opleve Luccas beroligende stemning. Gå rundt i byens smalle 
gader med gamle bygninger, der prydes af altankasser med farverige 
blomster, og hold pause undervejs på en af byens herlige restauranter 
med autentisk italiensk mad og gelato.

Frokostmenu 
inkl. vin, vand 

og kaffe
395.-
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AGRILANDIA FORTULLA

Om Agrilandia Fortulla

Agrilandia Fortulla blev født i juni 1994, på et sted, hvor man siger ”at jorden møder havet og 

himlen i en næsten perfekt harmoni”. Laura og Fulvio ønskede at opfylde en drøm om at 

puste liv i et forladt sted, og genplante jorden med vinmarker og oliventræer.

De plantede syv hektar vinmarker, heraf to med den grønne drue Vermentino, fem med 

Cabernet Sauvignon og Sauvignon Franc og yderligere fem med oliventræer. 

Alle 12 hektar har et specielt vandingsanlæg, hvor man i to reservoirer indsamler regnvand 

til at vande afgrøderne i de tørre sommermåneder. I stedets ånd renses alt spildevand og 

genbruges, ligesom der benyttes solenergi til produktion af el og varme.

Den gamle gård er ombygget til et lækkert agriturismo, hvor man kan leje en lejlighed og 

nyde de fantastiske omgivelser og om aftenen spise på Agrilandia’s egen toprestaurant hos 

den anerkendte køkkenchef Marco Parelli. 

For at sikre, at vinene blev absolut topklasse, lavede man en aftale med superstjernen blandt 

toscanske vinmagere, Luca d’Attoma. Vinene fra domænet giver begrebet ”Supertoscanere” 

mening. Det er simpelthen supervine fra øverste hylde.

Glæd dig her til at smage bl.a. Pelagico og Fortulla:

Pelagico er en hvid supertoscaner, som laves på en 

grøn drue fra det sydvestlige Frankrig, som der 

bruges til at lave dessertvine på! Det havde man 

aldrig gættet! Fuldstændig unik hvidvin – endnu et 

mesterværk af Luca d’Attoma!

Fortulla er husets flagskib, og en sublim 

supertoscaner lavet 50/50 på Cabernet Sauvignon 

og Cabernet Franc. 

PPPSSSSTT: Deres rosé er lavet på samme 

druesammensætning, ligger omkring 6 måneder på 

egetræsfad og smager himmelsk!



https://www.youtube.com/watch?v=ou5uPuVBub4

RESORT BAIA SCARLINO****

Resort Baia Scarlino har moderne lejligheder i Scarlino
og ligger lige foran byens marina.

Der er aircondition, gratis wi-fi og god terrasse med 
skøn havudsigt.

Alle lejligheder er lyse og rummelige. Der er parketgulv, 
designmøbler og store vinduer. Alle ferieboligerne har 
desuden stilfuldt badeværelse med bruser, køkken og 
opholdsområde med satellit-tv.

Der er pizzeria, vinbar, bryggeri og kagebutik på stedet. 
Mod tillægsgebyr kan gæsterne slappe af på resortets 
Marina Pool Club hvor der er liggestole ved poolen og 
restaurant som er åben til frokost og middag.

Omgivelserne er ideelle til udendørs aktiviteter såsom 
cykling og vandreture. Der er cykeludlejning og gratis 
privat parkering på overnatningsstedet. Du kan få 
massage- og skønhedsbehandlinger på 
overnatningsstedets skønhedssalon.

Follonicas centrum og togstation ligger 6 km derfra. Den 
historiske landsby Scarlino ligger 5 km væk. 
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PEPI LIGNANA

Om Pepi Lignana

Fattoria il Casalone, og herunder vinhuset Pepi Lignana , er beliggende langs kysten i Toscana i det eftertragtede Maremma-område. 

Men Pepi Lignana ligger helt unikt. Vinmarkerne ligger inde i en lagune, hvor vind, vejr og jordbund giver yderst gunstige forhold for vinstokkene. 

Man har dyrket vin helt tilbage til oldtiden på disse jorde, og man kan datere vinmarker tilbage til begyndelsen af 1800-tallet, herunder Vigna

Colombi, som har givet navn til en af vinene: Poggio Colombi.

Pepi Lignana er et familiejet vinhus, der i tre generationer har arbejdet for at fange, og konstant forbedre, denne dyrebare forening mellem

menneskets arbejde og naturen. Respekten for området og naturen kan bestemt smages i deres vine, hvor man finder kvalitet fra start til slut.

Man laver både vin på de mere traditionelle druer, som Sangiovese og Vermentino, men også på internationale topdruer som Cabernet Sauvignon, 

Cabernet Franc og Viognier.        

Glæd dig her til at smage bl.a. Pitorsino og Don José:

Pitorsino er en hvid supertoscaner, som i 2016-årgangen blev kåret til Italiens 3, bedste hvidvin af ALLE af Luca Maroni! Vinen laves på denne 

spændende Viognier-drue og fadlagres, hvilket giver en sublim hvidvin fyldt med smeltet smør, røg og fine blomsternoter – som de store hvidvine fra 

Bourgogne!

Don José er nyeste skud på stammen hos Pepi Lignana, deres absolutte top-vin, lavet 100 % på Cabernet Franc. Denne vin bør placere Pepi Lignana

blandt de bedste på supertoscaner-markedet! 
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HOTEL B&B Trastevere***

Dette B&B Hotel ligger i en moderne 4-
etagesbygning med 2 elevatorer. 

Der er værelser med gratis WiFi og satellit-tv 
med Sky-kanaler. Hotellet ligger ca. 5 minutters 
gang fra Trastevere Station og i nærheden af et 
sporvognsstoppested (linje 8 og 3), hvorfra der er 
direkte forbindelser til det historiske centrum.

B&B Hotel Roma Trastevere serverer varieret 
morgenbuffet dagligt. Der er mange traditionelle 
restauranter i området.

Samtlige værelser har regulerbar opvarmning, 
aircondition samt eget badeværelse med bruser 
og hårtørrer.

Stilen er enkel med de mest basale møbler. Der 
findes en mobil WiFi-router til internetadgang 
uden for ejendommen.

Trastevere er et fantastisk valg for dem, der er 
interesserede i mad, gåture i byen og kultur. 



PROGRAM

AlleVin Tour de Italy
9. –12. maj 2019

Dag 1 
Torsdag 9. maj 

Dag 2
Fredag 10. maj

Dag 3
Lørdag 11. maj

Dag 4
Søndag 12. maj

08:00

09:45

11:50

12:00

15:00

17:00

18:00

20:00

Check-in åbner i 
lufthavnen

Afrejse fra Kastrup 
Lufthavn

Ankomst Malpensa
Lufthavn

Bus til Marion Vini

Ca. ankomst Marion Vini

Afgang fra Marion Vini

Ankomst Hotel Europa***

Middag efter eget valg

08:00-09:30

09:30

12:30

12:30-13:30

13:30-15:00

15:00-16:00

16:00-21:00

21:00-22:00

Morgenmad på hotellet

Afgang mod Lucca

Ankomst Lucca

Lucca på egen hånd

Frokost i Lucca*

Bus til Fortulla

Smagning og middag 
hos Fortulla

Bus til Resort Baia
Scarlino****

8:00-10:00

10:00

11:00

15:00

17:00

20:00

Morgenmad på hotellet

Afgang mod Pepi Liginana

Rundvisining, smagning 
og frokost

Afgang mod Rom

Ca. ankomst Rom, Hotel 
B&B Trastevera***

Gourmet middag i Rom*

Fri

Fri

17:00

20:40

Morgenmad på hotellet

Rom på egen hånd

Afgang mod Lufthavn

Fly hjem til Kastrup

*tillæg, ikke inkluderet i prisen

Der tages forbehold for fejl og ændringer i programmet
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KORT OVER OMRÅDET

Turen fra A til B



Pakken inkluderer
➢ Fly fra København til Milano
➢ Fly fra Rom til København
➢ 3 overnatninger på udvalgte hoteller
➢ Morgenmad på hoteller
➢ Bustransport alle dage
➢ Besøg på udvalgte vingårde inkl. smagninger og forplejning (se program)
➢ Dansk rejseleder på udvalgte lokationer
➢ Ansvarsrisikoforsikring på alle rejsedeltagere

Tillæg
➢ Enkeltværelse DKK 1500.- (for alle 3 overnatninger)
➢ Frokost i Lucca DKK 395,- pr. person
➢ Gourmet middag lørdag i Rom DKK info sendes ud senere

Pris pr. person
DKK 7.900,-

Baseret på 35 personer

AlleVin Tour de Italy
9. – 12. maj 2019

Kontakt os på 32 100 999 eller info@eventcom.dk

Tilbud gældende tom 31. December 2018

Klik her for tilmelding

https://survey.zohopublic.eu/zs/gLBB8M
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BETINGELSER

Afbestillingsforsikring

Der kan tegnes afbestillingsforsikring, som dækker pakkerejsen og som gælder ved annullering pga. akut opstået lægedokumenteret sygdom hos den rejsende eller dennes 

nærmeste pårørende. Pris for denne forsikring er 6 % af billetprisen. Den tegnes ved bekræftelse af rejsen.

Rejseforsikring

Vi gør opmærksom på, at det gule sygesikringskort ikke dækker ved forretnings- og erhvervsrejse. Vi anbefaler derfor, at der tegnes en speciel rejseforsikring med en dækning, 

som er i overensstemmelse med ovenstående rejsearrangement. Vi vil naturligvis meget gerne være behjælpelige med at tegne en sådan.

Ansvarsrisiko

Til dækning af den udvidede ansvarsrisiko i medfør af DRF-lovgivning om pakkerejser, opkræver vi DKK 10,00 pr. person inklusiv i grundprisen.

Rejsegarantifond

Obligatorisk tilskud til rejsegarantifonden DKK 20,00 pr. person er inklusiv i grundprisen.

Arrangørens ansvar

Eventcom ejer ikke flyselskaber, hoteller, busselskaber el.lign. De udbudte produkter er alle fra velrenommerede leverandører, som udbyder dem på egne vilkår og med de 

ansvars-begrænsninger, som dikteres af f.eks., men ikke begrænset til: Flyselskaber, busoperatører, hoteller m.m. hvis ydelser benyttes. Alle de involverede begrænser deres 

ansvar i.h.t. gældende internationale konventioner for lufttransport, skibstransport m.m.

Eventcom påtager sig udelukkende ansvar i.h.t. “Lov om pakkerejser”. Vi påtager os intet ansvar for forhold, over hvilke vi ingen direkte kontrol har, herunder men ikke 

begrænset til: Force Majeure, pludseligt opståede krigshandlinger, uroligheder, strejker, sygdomme, pludseligt opståede natur- og/eller forureningskatastrofer og lign. eller som 

følge af den rejsendes egne forsømmelser.

Schengenaftalen

Danmark er pr. 25. marts 2001 tilsluttet Schengen-aftalen, og på trods af, at der herefter – inden for en række af disse ”Schengen-lande” – ikke længere er paskontrol ved 

indrejsen, SKAL gyldigt dansk pas medtages til disse lande idet kun gyldigt dansk pas accepteres som gyldig identifikation ved check-in hos flyselskaber og på hoteller samt ved 

evt. politimæssig kontrol i landet. Ved udrejse fra Danmark til et ikke ”Schengen-land”, fortsætter paskontrollen uændret.      

Teknisk arrangør

Eventcom er medlem af Rejsegarantifonden nr. 2011.


