
 

Regionen Marche- är ett destillat av Italien  
Res med Mimosa kulturresa 5- 11 maj 2020 

 
”Med sin bredd av olika landskap är Italien ett destillat av 
världen. På samma sätt är Marche ett destillat av Italien”                 
Guido Piovene 
Resenärer som vill ha ut det bästa av Italien reser till Le Marche. Regionen 
ligger mellan Adriatiska havet och Apenninernas höga toppar. Det är en 
glesbefolkad region, omtalad för sin lugna och oförstörda karaktär. En 
undersökning om välbefinnande i flera italienska regioner visade att 
människorna i Marche är mest nöjda med livet. Le Marche är oförstört av 
massturism och där man välkomnar turister. Söker du detta kommer du inte att 
bli besviken. 

Vi kommer till ställen där tiden stått stilla, vi kommer att få äta god mat, dricka 
goda viner. Se fantastiska små vingårdar högt uppe i bergen. Utsikter som får 
oss att tappa andan. Små städer som klättrar på höga toppar omgivna av 
höga murar. Konst och Kultur... 

Våra lokala guider levandegör denna fantastiska region. Maria Patrizi svenska 
som bott i Italien i 30 år tolkar våra lokala guider till svenska. Maria berättar 
om hur det är att leva i Italien och är, tillsammans med Björn Malmberg, med 
som reseledare under hela resan. 

Vi besöker världsarvsstaden Urbino med Palazzo Ducale och Rafaels hus. Staden Urbino stod på samma nivå 
(konstnärligt och kulturellt) som Florens under renässansen. Fursten hette dock inte Medici utan Montefeltro. Vi äter 
enastående luncher med lokalt producerade produkter och dricker det lokalt producerade vinet Lacrima Moro d´Alba. Vi 
provar viner bl.a. besöker vi Sig.ra. Oretta, änkan som producerar prisbelönta vita viner i liten skala. Vi besöker vår 
ciceron Marcos födelsestad Ostra där vi får träffa den unge borgmästaren. Byn Corinaldo med den berömda och vackra 
trappan från 1400-talet. Frasassi grottorna som upptäcktes först 1971 och… 

Tisdag 5 maj 
Flyg Sverige - Italien.  
Buss till Senigallia, där vi kommer att bo vid stranden av Adriatiska havet på Hotel Universal. 
Middag på hotellet. 
 
Onsdag 6 maj 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Frukost på hotellet. Morgondopp eller morgonpromenad, eller 
bådadera, för de som så önskar. 



Den sköna renässans staden Urbino 
kan med sitt historiska centrum, som 
finns med på UNESCO:s 
världsarvslista, charma varje turist. 
Här finns flera sevärdheter att 
beundra; Hertig Federico III av 
Montefeltro (1422 -1482) (bild med 
fru), öppnar dörren till sitt hem - det 
imponerande Palazzo Ducale. (se 
föreg. sida) Snygg var hertigen inte 
men smak och pengar det hade 
han, vilket avspeglade sig i hans 
vackra hem och det tillhörande 
museet Galleria Nazionale delle 
Marche. 

En annan talangfull och ytterst kreativ ung herre: Konstnären 
Rafael (född i Urbino; 1483 - 1520), bjuder hem oss till sitt 
barndomshem där vi kan beundra 
åtskilliga verk av konstnären 
själv. (se bild) 
En typisk italiensk lunch intar vi 
hos familjen Beltrami. Familjens 
överhuvud Sig. Vittorio 
presenterar deras unika koncept. 
Cartoceto är byn där den 
världsberömda Pecorinon 
mognar… Lunchen som består 
av utvalda ostar, torkad skinka, 
pasta, salami, oliver, dessert, 
kaffe, vin och vatten.  
Familjen Beltrami har besökts av 
Bo Hagström och finns 
omnämnda i hans bok ”Solens 
smak- nya matresor till Italien” 
under avsnittet Le Marche. Ett 
besök vi sent kommer att 
glömma… Middag på hotellet. 

                                                                
Torsdag 7 maj 
Morgondopp eller morgonpromenad, eller bådadera, för 
de som så önskar. Frukost på hotellet.  
Idag tar vår lokale ciceron Marco med oss till sin 
hemstad Ostra. Marco guidar oss tillsammans med en 
lokal guide. Har vi tur får vi möta den unge 
Borgmästaren, om han blivit omvald, som tar emot i 
stadshuset. Vi får även prova lokala specialiteter och 
besöka ett palats som har stått orört i många, många år. 
Lunchen blir hos magikern i Moro d´Alba ett stenkast 
från Ostra. Efter den rikliga lunchen provar vi det lokala 
vinet från druvan Lacrima Moro d´Alba. Middag på 
hotellet 
 
 
 



 
Fredag 8 maj 
Morgondopp eller morgonpromenad, eller bådadera, för de som så önskar. Frukost på hotellet.  

Om det finns en ”anledning” 
att besöka Italien är det inte 
på grund av romantik i 
Venedig, historien om Rom 
eller hisnande vyer över 
sjöarna! Det är de magiska 
Grotte di Frasassi. Dessa 
vackra droppstensgrottor blev 
först upptäckta 1971. En av 
Europas mest spektakulära 
grottor. Att träda in i grottorna 
är som att träda in i en ny 
värld av färger, ljud och ljus. I 
en av salarna ryms Duomo di 
Milano. Grotte di Frassasi 
måste bara upplevas…! 
Lunch i närheten av 
Grottorna. Middag på 
hotellet. 

Lördag 9 maj 
Morgondopp eller morgonpromenad, eller bådadera, för de som så önskar. Efter frukosten åker vi 

norrut och ägnar förmiddagen 
åt Castello di Gradara. En av 
de bäst bevarade ”Borgi” i 
Italien. Borgen är bl.a. känd för 
den tragiska kärlekshistorien 
mellan Paolo och Francesca. 
Påkomna i varandras armar 
dödades de av Gianciotto, 
Francescas make. Denna 
kärlekshistoria har förevigats 
av Dante i hans gudomliga 
komedi - La Divina Commedia. 
Vi guidas av en lokal guide 
med stor kunskap. Lunch på 
egen hand. Middag på hotellet. 

                                  
               

Söndag 10 maj 
Morgondopp eller morgonpromenad, eller 
bådadera, för de som så önskar. Frukost på 
hotellet.Vi besöker Corinaldo. Utsedd till en av 
Italiens vackraste byar med den berömda 
trappan från 1400-talet (se bild) och den 
stackars utvandrade sonen som lurades av sin 
pappa. 
Lunchen i Corinaldo. Efter lunch besöker en 
liten vingård som fått många priser tack vare 
att man tar hand om sina vinstockar och druvor 
som de vore en kär vän. Ett mycket personligt 
mottagande. 
Middag på hotellet 



Måndag 11 maj 
Frukost på hotellet. Avfärd till flygplatsen sen förmiddag. På vägen till flygplatsen gör vi ett stopp i 
San Marino och vi får några timmar att själva ströva runt i den intressanta stadsstaten.  
 
Ingår: FLYG Sverige – Italien t.o.r, 6 övernattningar i dubbelrum, 6 frukost, 4 luncher, 6 buffé-
middagar med öl, vin (rött och vitt), vatten och läsk, lokala guider som översätts till svenska, 
busstransporter. Alla utflykter. Våra guider kommer att ha en ljudanläggning med hörsnäckor så 
att alla kan höra vad som sägs. 
 
Pris: 17 200 kr per person för del i dubbelrum. Tillkommer 2 200 för enkelrum.  
Alla rum har havsutsikt och balkong.  
 
Bokning gör du enklast genom att skicka mail till Mimosa kulturresa; bokning@kulturresa.se, 
ange tilltalsnamn samt efternamn (dubbelnamn i förekommande fall) Observera att namnen skall 
vara stavade som det står i passet. Ange även postadress, ev. fast telefon- och mobilnummer, e-
postadress. Anmälningsavgiften 2 000 kr/ person betalas i samband med den skriftliga anmälan 
till Mimosas Bg 130-3049. Ange namn och resa. 
OBS! anmälan blir inte definitiv förrän anmälningsavgiften finns på Mimosa kulturresas konto.  
I de fall arrangören ställer in resan återbetalas anmälningsavgiften. 
 
Resan genomförs om tillräckligt antal anmäler sig. Vi reserverar oss för ev. justeringar i 
programmet och eventuella kostnadsökningar vi ej råder över. Mimosa kulturresa ab ställer 
lagstadgad resegaranti hos Kammarkollegiet. 
 
Kontaktuppgifter:  
Björn Malmberg, 0708 890 790, bjorn.malmberg@kulturresa.se 
www.kulturrresa.se 
 
 
 
 
 
 
  

    
 

Res med Mimosa Kulturresa – Det vill gärna bli bra! 


