
 

 

     
 

 Följ med på vin- och vandringsresa till Kroatien 
         och Italien med Istrien och Gardasjön        

      Inkl. besök hos Luigi Righetti med sina goda Amarone- och Ripassoviner 
 

10-dagars resa med avresa onsdag 16 september 2020  
 
Välkomna med på vår vin- och vandringsresa som denna gång går till norra Kroatien och Italien där vi 
skall bo i Porec på Istrienhalvön och sedan vid Gardasjön. I år flyger vi ner för att slippa den långa 
bussresan söderut och anländer Kroatien redan första dagen. Vår chaufför Per Samuelsson har redan 
kört bussen ner och möter oss på flygplatsen i Venedig onsdag eftermiddag för transport direkt till 
Poreč i Kroatien. På söndagen reser vi vidare till Gardasjön med tre nätter i Torri del Benaco innan vi 
påbörjar hemresan. Vi besöker två olika vingårdar i Kroatien och två i Italien, bl.a. Righettis vingård i 
Valpolicella som många längtar efter att få besöka igen. För de vandringssugna erbjuds vandring en 
dag längs den vackra kroatiska kusten. För de som inte vill vandra så gäller sol och bad denna dag. I 
tillägg till att vi får ta med oss upp till 80 flaskor vin per person i bussen hem blir det givetvis tid för 
Border-shopping innan vi lämnar Tyskland. 
 
Onsdag 16 september: Vi flyger till Venedig från Kastrup och fortsätter mot Kroatien  
Vi samlas för busstransport till Kastrups flygplats kl. 08.00 vid Posthotellet, Drottningtorget. Vi hämtar 
även vid OK-Q8-macken vid IKEA-avfarten Kållered kl. 08.15, Kungsbacka vid Skogskapellet kl. 08.30 
och Statoil Varberg Norra kl. 09.00. (Samling på alla platser senast 10 min innan avgång).  På Rasta 
Hallandsåsen stannar vi till för en halvtimmes paus, innan vi fortsätter förbi Helsingborg och Malmö 
mot Öresundsbron. Vi ankommer Kastrups flygplats vid 12.30-tiden och får nu lite tid på egen hand 
innan flyget med Norwegian avgår kl. 14.30 till Venedig. Ingen mat ingår på planet, men man kan 
köpa enklare mackor och dryck ombord. Kl. 16.30 landar vi på Venedigs flygplats dit Leja Tourings 
buss med chaufför Per Samuelsson har anlänt. Efter bagageupphämtning åker vi nu direkt österut mot 
Slovenien och så småningom Kroatien och vid 21-tiden checkar vi in på fina Valamar Crystal Hotel i 
utkanten av Poreč på Istrienhalvöns västra kust.  Direkt efter ankomst serveras middag i hotellets 
restaurang. 
 

Torsdag 17 september: Vingårdsbesök på Istrienhalvön 
Efter en god frukost på hotellet skall vi idag 
bekanta oss med några av Istrienhalvöns 
fina viner.  En lokalguide tar oss med ut på 
landet för två vingårdsbesök. Första anhalt 
blir Roxanich Wineyard, där vi får en liten 
rundvandring i vinkällaren och därefter får vi 
provsmaka tre olika viner och handla med 
oss våra favoriter hem. På vingården 
serveras även lunch innan vi fortsätter 
vidare till Kabola Wineyard. Här vi får 
provsmaka ytterligare tre viner och köpa 
med oss de vi tycker om. Under 
eftermiddagen är vi tillbaka i Poreč för en 
god middag på hotellet.  
 

Roxanich Wineyard 
 
Fredag 18 september:  Vandring längs den vackra kroatiska kusten 
Frukost på hotellet och vi samlas för resans vandringsdag. Med en lokalkänd vandringsguide kommer 
vi att ägna dagen åt en härlig vandring på fina vandringsvägar längs Istriens vackra kust. Vi upplever 
en resa i tiden där vi även stöter på skyddade kulturminnesmärken och tidlösa naturreservat. På 
lämplig plats stannar vi till för en längre lunchpaus och under eftermiddagen är vi tillbaka på vårt hotell. 
Framåt kvällen ses vi igen för gemensam middag på hotellet.  



 

 

.  

     
  Vårt hotell Valamar Crystal Poreč                                           Poreč centrum – hamnpromenaden vid solnedgång 
 
Lördag 19 september:  Ledig dag för egna strövtåg i Poreč och på kvällen kroatisk afton 
Idag har vi en helt ledig dag i Poreč. Promenera gärna in till centrum och njut av en pilsner på 
strandpromenaden eller ta kanske ett bad i Adriatiska havet nära hotellet. På kvällen samlas vi för en 
utflykt till den lilla byn Matohanci där vi skall vara med om en äkta kroatisk afton. På en mysig 
byrestaurang bjuds vi på traditionella kroatiska specialiteter och njuter av det goda lokala vinet. Här 
slappnar vi av i trevligt sällskap till traditionell musik. Vid 22-tiden åker vi med bussen tillbaka till vårt 
hotell efter en härlig/minnesvärd kväll tillsammans. 

     
Kroatisk afton 
 
Söndag 20 september:  Vi lämnar Kroatien och åker mot Gardasjön 
Efter frukost säger vi farväl till Poreč och sätter kurs västerut mot Italien. Första etappen är på 
småvägar till den slovenska gränsen, sedan en kort transfer genom Slovenien och vid Trieste 
passeras gränsen mot Italien. Längs vägen stannar vi till för en bensträckare och en längre paus med 
en matbit för egen räkning. Vid 16-tiden beräknar vi anlända Gardasjön och kör till Torri del Benaco 
vid Gardasjöns östra strand, där Hotel Internazionale väntar på oss med fina rum och middag. 
 
Måndag 21 september:  Den vackra staden Sirmione och vingårdsbesök i Bardolino 
Frukost på vårt hotell. Idag åker vi på en spännande utflykt till den vackra staden Sirmione. Staden 
ligger på en smal halvö som sträcker sig norrut från södra Gardasjön och är en turistmagnet med en 
charmerande och, förhållandevis, bilfri innerstad. Redan på romartiden var Sirmione ett uppskattat 
resmål. Vi får god tid för både shopping och lunch på egen hand. På eftermiddagen besöker vi  
vingården Ca Bottura i vindistriktet Bardolino, där vi skall provsmaka fem olika viner och även får köpa 
med oss goda och prisvärda viner hem. Vid 17-tiden är vi åter på vårt hotell för lite vila innan 
middagen. 
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Tisdag 22 september: Utflykt till Valpolicella 
och Righettis vingård med lunch och 
vinprovning 
 
Efter frukost skall vi på en heldagsutflykt österut 
till Valpolicellaområdet där vi besöker Luigi 
Righettis kända vingård. Luigi Righetti är idag en 
av Italiens två-tre största privata producenter av 
Amaroneviner. Firman har ett grundmurat 
kvalitetsrykte och producerar framförallt 
utomordentligt prisvärda viner. Här blir det ett 
långt uppehåll för både rundvandring, vinprovning 
och lunch (ingår). Många längtar säkert efter att få 
göra rejäla inköp här. I bussen finns plats för allas 
inköp inom rimliga volymer. Maxransonen 90 liter 
per person lär vi dock inte få plats med. Vår 
lunchrestaurang Ai Torcoli ligger med underbar 
utsikt över Valpolicella. Här serveras en 5-rätters 
lunch - inklusive vin från Righettis vingård! För 
många som var med på denna resa hösten 2018 
var lunchen här den stora kulinariska upplevelsen 
på resan. Efter en mycket intressant dag i 
Amaronevinets och Ripassovinets tecken går 
bussen tillbaka till Torri del Benaco och vårt hotell 
där kvällens middag serveras. 
 
 
 
 

 
Vinprovningen är utomhus hos Righetti (om vädret tillåter) 
 
Onsdag 23 september:  Vi påbörjar hemresan med vackra vyer över Brennerpasset 
Efter frukost måste vi tyvärr lämna Gardasjön.  Vi följer Gardasjöns östra sida till Torbole där vi lämnar 
Gardasjön och kommer så småningom till den vackra motorvägen som tar oss norrut genom 
Dolomiterna och över Brennerpasset mot Österrike.  Innan vi lämnar Österrike serveras dagens lunch 
med dryck och sedan fortsätter resan vidare mot Kufstein och gränsen till Tyskland. Vi passerar 
München och Ingolstadt innan vi kommer till vårt förstklassiga övernattningshotell Arvena Kongress 
Hotel i Bayreuth. Efter incheckning samlas vi till middag i hotellets restaurang. 



 

 

 
Vackra höstfärger vid Dolomiterna 
 
Torsdag 24 september: Norrut genom östra Tyskland 
 

Efter en god frukost lämnar vi Bayreuth och beger oss norrut. Dagens etapp är helt och hållet en 
transportdag. På breda tyska motorvägar passeras Leipzig och Potsdam. Vi tar en paus ca varannan 
timme för bensträck och kanske en fika. En längre paus blir det för lunch med dryck utanför Potsdam. 
Vi fortsätter sedan norrut mot dagens slutmål – Rostock vid Östersjökusten. På InterCity Hotel väntar 
sköna bäddar och middag på oss. 
 
Fredag 25 september: Border Shop innan sista etappen hem 
Efter en god tysk frukost åker vi till hamnen i Rostock för besök på BorderShop. I och med att vi redan 
har handlat mycket under resan, är det begränsade inköp vi kan göra, p.g.a. plats och vikt. Kl. 11.15 
avgår färjan mot Gedser, och under överfarten finns tid till både lunch på egen hand och de sista 
inköpen i butikerna ombord. Kl. 13.00 ankommer vi Gedser och med bussen bär det nu av norrut mot 
Öresundsbron. En sista paus gör vi på Hallandsåsen innan vi når Göteborg vid 20-tiden. Efter en 
innehållsrik resa är det nu gott att komma hem igen med många minnen både i resväskan, kameran 
och inte minst i våra tankar. Och finns reslusten kvar – vem vet vart det bär av nästa gång? 
 

PRIS: 15 800 kr 
 Enkelrumstillägg 2 600 kr 
 
I priset ingår:  

- Busstransport till Kastrup flygplats första dagen samt flyg Kastrup-Vendig med Norwegian 
- Bussresa i modern turistbuss från Leja Touring med Per Samuelsson som chaufför  
- Fyra övernattningar i dubbelrum på Valamar Crystal Hotel i Poreč inkl. middag och frukost 
- En middag på hotellet i Poreč byts ut mot Kroatisk afton med middag och underhållning 19/9 
- Tre övernattningar i dubbelrum på Hotel Internazionale vid Gardasjön inkl. middag och frukost 
- En övernattning i dubbelrum på Arvena Kongress Hotel i Bayreuth inkl. middag och frukost 
- En övernattning i dubbelrum på Inter City Hotel Rostock inkl. middag och frukost 
- Enklare lunch med dryck enligt resebeskrivningen 17/9, 23/9 och 24/9, totalt 3 luncher 
- Vinprovning hos Luigi Righetti i Valpolicella 22/9 med 5-rätters lunch på restaurang Ai Torcoli  
- Vinprovning 17/9 i Kroatien (Roxanich Wineyard och Kabola Wineyard), tre olika viner på varje plats 
- Vinprovning i Bardolino måndag eftermiddag 21/9 på Ca Bottura 
- Lättare vandring med lokal vandringsguide i Kroatien 18/9 
- Bro och färjor på hemresan enligt resebeskrivningen 
- Reseledare Anders Lien från Komfort Resor i Göteborg 
- EU-moms (resemoms) 
 
Researrangör: Komfort Resor i Göteborg Anders Lien AB, som har lagstadgad resegaranti vid 
kammarkollegiet.  www.komfortresor.se   och    www.kammarkollegiet.se/resegarantier  



 

 

 
 
Avbeställningsskydd: 
Komfort Resor erbjuder inget avbeställningsskydd. Detta har de allra flesta ändå via sin hemförsäkring 
eller via sitt bankkort (Visa eller Master Card). Använd ditt konto som är knutet till ditt betalkort, så 
finns ett avbeställningsskydd inklusive hos de flesta svenska banker.   
 

Glöm ej passet! 
 

För mera information om olika sevärdheter på resan, kan ni via Internet surfa in på följande sajter: 
 
www.oresundsbron.se   (Öresundsbron) 
www.scandlines.se  (Färjebolaget vi åker med)  
www.norwegian.se (flygbolaget vi flyger med mellan Kastrup och Venedig) 
www.valamar.com/en/hotels-porec/valamar-crystal-hotel  (Hotellet i Poreč, Kroatien)  
www.roxanich.hr och www.kabola.hr/en  (De två vingårdarna vi besöker i Kroatien) 
www.chincherinihotels.com/hotels/hotel-internazionale (Vårt trevliga hotell vid Gardasjön) 
www.cabottura.it/en  (Vinprovningen i Bardolino, Italien) 
www.righettiluigi.it   (Luigi Righettis vingård i Valpolicella) 
www.vinbanken.se/2016/08/28/luigi-righetti-familjeproducent-i-valpolicella/  (Luigi Righettis vingårds- 
historia på svenska) 
www.arvena-kongress.de   (Vårt hotell i Bayreuth på hemvägen) 
www.intercityhotel.com/rostock (Vårt hotell i Rostock sista natten på hemvägen) 
www.border-shop.dk/rostock  (Border Shop i Rostock med speciella erbjudanden) 
 

Anmälan: 
Du anmäler dig till  Per Samuelsson, Leja Touring 
Tel: 0723-19 08 64  
Mejl:  persam@me.com    

 
eller till Anders Lien, Komfort Resor 
Tel: 031-41 12 00  
Mejl: anders@komfortresor.se    
 

Betalning: 
Senast 1 mars betalar du en anmälningsavgift på  
3 000 kr till Komfort Resor, bankgiro 340-5347 
(faktura skickas på mejl i början av februari) 

Inter City Hotel Rostock – sista hotellet på resan 
 
För bokningar efter 1 mars, betalas anmälningsavgift senast 10 dagar efter att man har anmält sig. 
Slutlikvid betalas senast 10 augusti till samma bankgiro. 
 
Om någon behöver sjukvårdsbesök under resan underlättas detta mycket av medtagande av EU-kort 
som du beställer gratis från Försäkringskassan. Rekommenderas varmt! 
 
Alla resenärer ombes lämna sin mejladress. Via mejl får alla en bekräftelse och faktura från 
Komfort Resor i februari. 
 

           Välkomna till höstens trevliga vinresa! 
 

           
 

             Kapplandsgatan 10, 414 78 Göteborg  Tel 031-41 12 00 eller mobil 0705-41 49 03 
www.komfortresor.se 
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