
 

 

MED OPERAMÄSTAREN VERDI PÅ MENYN 

27 september – 2 oktober, 2014   

 

Tillsammans med journalisten Elisabeth Hedborg med 

mångårig erfarenhet från Italien och Ryssland gör vi en resa till den eleganta 

staden Parma belägen mellan Milano och Bologna. 

 

Parma är känt för sin raffinerade matkultur och traktens store son är 

operakompositören Giuseppe Verdi. 

 

Under vår resa bekantar vi oss med dessa delar av Italien och njuter av det 

bästa landet kan erbjuda vad gäller mat, dryck, musik och kultur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

Vi bor på Villa San Guiseppe - ett nyrestaurerat 

gods med anor från 1600-talet. 

 

 

 

 

 

 

 

Vi njuter av god mat gjord på lokal- 

producerade råvaror och bekantar oss med 

framställningen av ost och skinka. 

 

 

 

Parmaskinkan – alltid på menyn 



                    

Programmet dag för dag  

F= frukost, L=lunch, M= middag 

DAG 1 OSLO/STOCKHOLM-BOLOGNA-NOCETO (förstad till Parma) (M) 

Lör 27/9 Flyg till Bologna 

 Ankomst till Bologna flygplats 

 Transfer med egen buss till Noceto, en liten stad helt nära Parma 

   

 Incheckning på ”vårt” lantgods – Villa S. Giuseppe 

 Välkomstdrink och middag på godset – traktens specialiteter bjuds 

DAG 2 Gastronomisk utflykt i skinkans och ostens rike (frukost/lunch/middag) 

Sön 28/9 Besök på ostfabrik för tillverkning av den kända Parmesanosten. 

 Vår buss tar oss därefter till ett av traktens många romantiska slott – Torrechiara (”det 

 klara tornet”) http://www.festivalditorrechiara.it/ENGCastello.htm 

 Bussen tar oss vidare till skinktillverkaren i orten Langhirano där vi får lära oss allt om 

 Parmaskinkan och dess tillverkning. 

 Lunch i Langhirano 

 Eftermiddagen tillbringar vi i Magnani Rocca – en exklusiv privat konstsamling skapad 

 av den förmögne mecenaten Luigi Magnani och inrymd i hans storslagna 

 lantegendom. 

 http://www.artprivee.org/directory/europe/italy/parma/magnani-rocca-foundation/ 

 Tillbaka till hotellet för några timmars vila.  

 Kvällens middag intas vid vallgraven runt slottet i Fontanellato. 

  
Slottet i Fontanellato 

DAG 3 Sightseeing i staden Parma (frukost/middag) 

Mån 29/9 Guidad visning i centrala Parma.   

Vi besöker denna eleganta stad som fått sin prägel av Napoleons andra hustru Marie 

Louise– fransk kejsarinna - sedermera hertiginna av Parma. 

 Vi ser domkyrkan och Baptisteriet med rötterna från 1100-talet, Teatro Farnese –  



barockteater från 1600-talets början som mirakulöst klarade sig undan bombningarna 

under andra världskriget. Kanske tar vi en cappuccino på något café på Piazza 

Garibaldi och njuter av tystnaden i stadens bilfria centrum och studerar det intensiva 

folkvimlet. 

http://www.parmabeniartistici.beniculturali.it/altri-luoghi/teatro-farnese 

Lunch på egen hand. 

Några timmar för egna strövtåg 

Denna dag äter vi en ”tidig” middag på typisk italiensk trattoria. 

DAG 4 Mantova alt shopping i Parma (frukost) 

Tis 30/9 Den som vill uppleva mera av Italiens kultur följer med på denna dagsutflykt till den 

berömda staden Mantova känd för sina fresker och målningar (mot extra tillägg).  

Program sammanställs senare. 

 

De som vill kan ta det lugnt och upptäcka mera av Parma på egen hand. Vår buss tar er 

dit och hämtar upp er på eftermiddagen. 

 

DAG 5 VERDI – heldagsutflykt i mästarens spår (frukost/lunch/middag) 

Ons 1/10 Denna dag besöker vi Verdis barndomshem i Roncole, Busseto. 

Vi beser den lilla teatern och äter en lätt lunch på en karaktäristisk liten restaurang 

helt i Verdistil – Salsamenteria. 

  
La Salsamenteria i Busseto 

 Eftermiddagen reser vi till S. Agata – Verdis egendom nära Busseto. 

Tillbaka till hotellet för ett par timmars vila. 

Avskedsmiddag med framträdande av den lokala Verdikören. 

DAG 6 Parma-Bologna-Oslo/Stockholm  

To 2/10 Efter frukost tar vår buss oss till Bologna för flyg till Oslo/Stockholm. 

 

 

 



PRIS:  16 300 SEK (del i dubbelrum) 
Enkelrumstillägg: 3 500 SEK 

I priset ingår: 
Flygresa Oslo/Stockholm-Bologna tur och retur i ekonomiklass inkl alla idag kända flygskatter 

Fem nätter i delat dubbelrum på godset Villa S. Giuseppe eller likvärdigt 

Egen buss vid transfer och utflykter 

Alla utflykter nämnda i programmet förutom den lediga dagen 

Måltider nämnda i programmet (dryck tillkommer). 

Italienkännaren och journalisten Elisabeth Hedborg medföljer under hela resan. 

Färdledare är Ulla Bergström med stor erfarenhet av att resa med grupper 

Engelsktalande italienska guider under utflykterna 

 
För programmet och färdledning svarar Elisabeth Hedborg och Ulla Bergström. 
För information om resan kontakta Ulla Bergström på tel 070-267 28 82. 
Reseteknisk arrangör är Ask Mr. Nilsson AB. Ask Mr. Nilsson AB har ställt lagstadgad resegaranti till 
Kammarkollegium 

ANMÄLAN OCH BETALNINGSVILLKOR 
ANMÄLAN till resan görs senast 23 maj 2014 via: 
• direkt via hemsidan 
• e-mail: ulla@magnolia-tours.com 
• telefon 070-267 28 82 

VIKTIGT! Vid anmälan anges fullständigt namn (enligt passet) med tilltalsnamnet understruket, fakturaadress, 
mailadress och och telefonnummer där ni kan nås. Använd gärna bokningsformuläret på hemsidan! Det är av 
yttersta vikt att du anmäler samtliga de namn som finns med i passet och exakt stavade enligt passet. Skulle vi i 
ett senare skede behöva korrigera ditt namn till flygbolaget medför detta en kostnad! 

I samband med att anmälan görs, kommer Ask Mr. Nilsson att skicka en faktura på anmälningsavgiften, 2000 
sek per person. Denna avgift är inte återbetalningsbar. Skulle resan ställas in p g a för lågt deltagande återbetalas 
summan. 
 
Faktura för slutbetalning skickas omkring 10 juli. 
Betalningsvillkor är 10 dagar. 

AVBOKNINGSREGLER 
Vid avbokning före 10 juli återbetalas inte anmälningsavgiften på 2 000 SEK per person. 
Vid avbokning 11 juli-1 augusti utgår en avbokningskostnad på 4 000 SEK per person 
Vid avbokning efter 1 augusti ingen återbetalning. 

Avbeställningsskydd ingår inte i resans pris. Kontrollera om sådant skydd finns i era hemförsäkringar. Annars 

kan en särskild tilläggsförsäkring tecknas i samband med anmälan till resan.  Detta avbeställningsskydd kostar  

4 % av resans totalpris. Avbeställningsskyddet ger resenären rätt att mot en kostnad avboka resan i händelse av 

sjukdom eller olycksfall, om du eller nära anhörig (make/maka, barn, syskon, föräldrar, far- mor- och 

svärföräldrar, barnbarn, svärson, svärdotter eller person som är skriven på samma adress som den försäkrade) 

drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Läkarintyg ska uppvisas vid utnyttjande av försäkringen.  

 
RESERVATION 
Vi reserverar oss för ändringar i program och priser som står utanför vår kontroll såsom ev. tidtabellsändringar, 

höjning av flygpris och flygskatter, valutakursförändringar, bränsletillägg, etc.  

Antalet platser är begränsat.  Resan äger rum vid minimum 20 deltagare.  

I övrigt gäller Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor.  


