
I paketet ingår:
▶ Flyg Stockholm-Neapel t/r

▶ Boende 3 nätter på Villa Sirena Ricevimenti, del i
dubbelrum

▶ Samtliga transfers till flygplatsen och aktivteter t/r

▶ Frukost samtliga dagar

▶ Vinprovning på vingården Masseria Frattasi

▶ Middag och dryckespaket i samband med
vinprovningen

▶ Olivskörd i familjen Robertos olivlundar

▶ Lunch och dryckespaket i olivlundarna

▶ Ridning i bergen och besök hos osttillverkare

▶ Middag och dryckespaket hos den osttillverkande
bonden

▶ Utflykt till lokal mozzarellatillverkare

▶ Lunch i vackra Sant Agata dei Goti

▶ Gemensam pizzabakning och middag med
dryckespaket

▶ Shopping och sightseeing i Napoli

▶ Morgonträning med Paolo samtliga dagar innan
frukost

▶ Paolo Roberto är med som värd under hela resa

Tillägg
▶ Boende i enkelrum, på förfrågan

▶ Ytterligare dryck, som inte ingår i ovan paket

▶ Lunch på ankomst och avresedagen

Flygspecifikation
Swiss/Lufthansa

Utresa 14 oktober
Stockholm-Zurich-Neapel, 08:50-11:15 / 12:55-14:35

Hemresa 17 oktober
Neapel-Munchen-Stockholm, 17:35-19:15 / 21:30-23:40

Program
Torsdag 14 oktober
▶ Avresa från Stockholm, ankomst Neapels flygplats

▶ Besök på den prisbelönta vingården Masseria
Frattasi som ligger vid foten av det mäktiga berget
Il Taburno.

▶ Middag och vinprovning

▶ Incehckning på hotellet

Fredag 15 oktober
▶ Morgonträning

▶ Frukost

▶ Olivskörd i familjen Robertos olivlundar

▶ Lunch lagad av Paolos fastrar i olivlunden

▶ Ridning i bergen och besök hos osttillverkare, där
ni själva provar på att tillverka ost

▶ Middag då ni äter osten ni tillverkat och mat där
alla råvarorna är fån bondgården ni besöker

Lördag 16 oktober
▶ Morogonträning

▶ Frukost

▶ Mozzarellatillverkning

▶ Lunch i vackra Sant Agata dei Goti

▶ Pizzabakning i min andra hemstad Maddaloni
med pizzamästaren Luigi

Söndag 17 okotber
▶ Morgonträning

▶ Frukost

▶ Shopping och sightseeing i Napoli

▶ Avresa från Neapels flygplats till Stockholm

*EU moms 2,67% tillkommer

Matresa till
södra Italien
Matresa till
södra Italien

18 995 kr18 995 kr
per person*

För bokning och
frågor skriv till
contact@robertos.shop


