En ”Petit Tour” till Norra Italien 7 – 12/4 2015
I syfte att göra sig förtrogen med Europas kulturhistoria förväntades man, på 1600- 1700talen , inom adeln och den högre borgarklassen, att avsluta sin utbildning med en s. k.
”Grand Tour” . Vi gör en ”Petit tour” till de UNESCO-klassade kulturarven i Padua, Vicenza,
Mantua, Ravenna, Urbino, och Siena.Välkommen!
7/4 Tisdag – Köpenhamn - Padua
Flyget från Köpenhamn med SAS avgår kl.
09.15 och landar i Venedig 11:20. Vi börjar vår
tur med en av konsthistoriens mest
inflytelserika
arkitekter,
1500-talsgeniet
Andrea Palladio (1508 – 80). Villa Barbaro
Maser är en av Palladios mest tjusande villor,
avsedd för två bröder Barbaro, skickligt
inkomponerad i landskapet med väggdekorationer av Veronese.
Padua är en av Italiens äldsta städer. Här är
Giottos fresker, för familjen Scrovegni, i
Arenakapellet höjdpunkten. Kyrkan Sant
Antonio, helgad åt Paduas skyddshelgon Sankt
Antonius av Padua, bjuder också på många
intressanta detaljer. Vid kyrkan ligger
ingången till Orto Botanico, den första
botaniska trädgården i Europa (1545). På
torget framför kyrkan finner vi Donatellos
berömda
ryttarstaty
av
härföraren
Gattamelatta.
Vårt
hotell
–
Hotel
Donatello****
www.hoteldonatello.net
ligger mittemot kyrkan. Dagen avslutas med
gemensam middag på den intilliggande
restaurangen Sant Antonio. (Middag)
8/4 Onsdag - Padua – Vicenza - Mantua
Även denna dag börjar vi med en av Palladios
villor nämligen den berömda Villa Rotunda i
Vicenza, förebilden för många anläggningar i
England, Frankrike och USA.
Vicenza är Palladios egen stad. Här får vi se
hur han formade stadens centrum kring Piazza
dei Signori med Basilikan, Loggia del
Capitaniato, Palazzo Chiericati och Teatro
Olimpico invigd 1585 och fortfarande i bruk.

Teatro Olimpico anses vara den första teatern
med tak och upptogs, tillsammans med
Palladios andra byggnadsverk i Vicenza, på
Unescos världsarvlista 1994.

Efter lunch åker vi vidare till staden Mantua,
den stad där hertigarna av Gonzaga regerat
under fyra århundraden från 1300 – 1700talet. Deras bostad, Palazzo Ducale är, efter
Vatikanen, det största bostadskomplexet i
Italien fyllt av värdefull konst. Berömt är
bröllopsrummet,
Camera
degli
Sposi,
dekorerat av Andrea Mantegna. Vi tar in på
Hotel Rechigi***, beläget i de historiska
delarna av Mantua, bara några minuters
promenad från Palazzo Ducale.
(Frukost, middag)

9/4 Torsdag – Mantua – Ferrara - Ravenna
Innan vi åker vidare gör vi ett besök i hertigarna av Gonzagas sommarpalats, Palazzo del
Tè, med dess manieristiska arkitektur och
bildutsmyckning av Rafaels vän och lärjunge
Giulio Romano och hans medhjälpare.
Efter förmiddagspaus i Ferrara kommer vi till
Ravenna med dess fantastiska bysantinska
mosaiker. Vi tjusas av den utsökta blå
interiören i Galla Placidias mausoleum från
400-talet och av guldet och det högtidliga
kejsarhovet avbildat i Justinianus och
Teodoras San Vitale från 500-talet. Vi ser Sant’
Apollinare Nuovos helgonprocessioner och
den sköna absiden i Sant Apollinare in Classe,
ute vid den torrlagda gamla romarhamnen. Vi
påminns också om att Ravenna på 500-talet
var huvudstad i Teodoriks östgotiska rike, när
vi ser hans märkliga mausoleum sammanfogat
av uthuggna stenblock utan murbruk och med
ett enda jättelikt stenblock till tak. Vårt hotell,
Hotel Diana***, ligger bara några steg från
alla dessa sevärdheter. Hotellet ligger i ett hus
från 1700-talet, som renoverats för att kunna
erbjuda alla moderna bekvämligheter i denna
historiska miljö.
(Frukost, lunch)
10/4 Fredag – Ravenna – Urbino – Arezzo Siena
Ca 12 mil söder om Ravenna ligger staden
Urbino, som nådde sin blomstring under den
mycket
förmögne
fursten
och
konstmecenaten Frederico da Montefeltro
(1422 – 82). Bland annat stöttade han
konstnärer som Piero della Francesca, Paolo
Uccello och den unge Rafael. Palazzo Ducale
är ett av Italiens vackraste renässanspalats
uppfört för Frederico i slutat av 1400-talet.
Här finns en betydande samling verk av
renässansmästare som Rafael, Piero della
Francesca, Tizian m.fl. Men en av de stora
höjdpunkterna är furstens studiolo, ett litet
arbetsrum där väggarna är försedda med
fantastiska
intarsiaarbeten.
Motiven
inkluderar musikinstrument, böcker, vapen,
papegojor i bur med mera.

Från Urbino åker vi västerut till Siena. Om
tiden medger gör vi ett kort besök i den gamla
etruskstaden Arezzo för att i 1200-talskyrkan
San Francesco beundra Piero della Francescas
fresker med motiv från Heliga korsets legend. I
Siena bor vi två nätter på NH Hotel
Excelsior****, ett elegant hotell i den
historiska delen av Siena. (Frukost, lunch)

11/4 Lördag - Siena
Vi ägnar hela dagen åt denna underbara
medeltida stad, vackert belägen på tre kullar.
De viktigaste sevärdheterna ligger runt den
solfjäderformade Piazza del Campo. Det är
trevligt och omväxlande att utforska staden.
Den svartvita domen erbjuder en vandring
genom sekler och genom den italienska
konstens skolor, liksom Palazzo Publico med
sina målningar av bröderna Lorenzetti och
Simone Martini m.fl.
(Frukost, middag)
12/4 Söndag – Siena – Bologna - Köpenhamn
Vår innehållsrika och förhoppningsvis givande
”Petit Tour” närmar sig sitt slut. Vi avslutar
med transfer till Bolognas flygplats för flyg till
Köpenhamn med SAS 11:05 – 13:10
(Frukost)

Pris: 14.950 sek/person i dubbelrum
Enkelrumstillägg: 1.865:- sek
Priset inkluderar:
- Flyg Köpenhamn – Venedig – Bologna – Köpenhamn med SAS
- Färd med buss enligt ovan.
- Inkvartering på ovanstående 3- och fyrstjärniga hotell med bra läge.
- Frukostbuffé varje morgon.
- Halvpension med 3 middagar, 2 luncher
- Inträden till samtliga sevärdheter, som i programmet markerats med tjock text.
- Reseledare Ulla Tengberg
- Alla lokala skatter, flygskatter och avgifter.
- EU-moms 2,67%
Arrangör är Tre K Travel AB, Färjestaden som ställt lagstadgade resegarantier till Kammarkollegiet.
(organisationsnummer: 556641-7563).
Anmälan bör göras snarast helst före 22/12 2014 till Kerstin Lindström på Tre K Travel AB
tel.
0769465577. Vi skickar faktura på anmälningsavgiften 4.000:- sek/person. Slutbetalningen ska vara
gjord senast 1/3 2015.
Ytterligare information om resan samt flygbiljetter skickas ut c:a 2 veckor före avresa.
Vid avbokning av resan gäller Tre K Travels´ särskilda resevillkor dvs avbokning före 1/3 2015 blir
kostnaden anmälningsavgiften 4.000:- sek/person. Om avbokning sker mellan 2/3 och 20/3 2015 blir
kostnaden 50% av resans pris. Om avbokning sker efter 20/3 blir kostnaden 100% av resans pris.
Reseförsäkring och avbeställningsskydd - Många har idag ”Resplus” försäkring” eller liknande i sin
hemförsäkring. Kontrollera vad som gäller! Vi hjälper gärna till med kompletterande reseförsäkring
hos ERV Europeiska www.erv.se.
Vi reserverar oss för eventuella pris- och programändringar utanför vår kontroll som ändring av
växelkurser, flygskatter m m och hänvisar till gällande resevillkor.
Har du ytterligare frågor så hör gärna av dig till Kerstin Lindström på telefon eller mail enligt nedan.

Kråkebovägen 1, 396 Färjestaden Tel. 0485-580450

kerstin@trek-travel.se

076- 9465577

www.treK-travel.se

