
 
 

Roma 

Program 

Torsdag  Transport fra flyplass. Velkomst 
med spekemat og prosecco. God 
drikke og avslapning ved 
bassenget. Middag i landsbyen 
Chia kl 20.00. 

 
Fredag  Besøk og omvisning med snacks på 

vingården ”Le Crete” utenfor 
Bassano. Besøk og lunsj i «City of 
the Dead», Civita Di Bagnoregio. 
Gåtur i middelalderbyen Orte før 
middag kl 20.00. 

Lørdag  Dagstur til ROMA. Tog fra 
Orte/Roma. Lunch/middag i 
byen. Alternativt opplegg for de 
som evt. velger å bli i Bassano 

Søndag  
 
 
 
 

Søndag i Casa Bassano. 
Avslapning og kos rundt 
bassenget. Liten spasértur rundt i 
gamle Bassano in Teverina før 
middag kl 20.00. 
 
 

Unike opplevelser med 
landsbyliv, vinsmaking og Roma 

Vil du oppleve et litt annerledes Italia, en virkelig følelse av den italienske landsbygda, og god mat og 
drikke fra verdens kanskje aller beste råvarer? Og kanskje kombinere med en dag i Roma? 

Da er denne turen perfekt for nettopp deg. Her kan du bo herskapelig i villaen Casa Bassano, like 
utenfor den lille landsbyen Bassano in Teverina. Du kan plukke appelsiner rett fra treet, og ta et 
forfriskende bad i det innbydende bassenget. Du kan slappe av med en espresso, eller nyte et glass 
vin i en nydelig hage med palmer, roser, lavendel og flotte fontener. Om kvelden lader du batteriene 
under en sval patio med et glass prosecco.  

En liten togtur unna ligger Den evige Stad (Roma), og like ved der du bor en lokal vingård som byr på 
omvisning og smaking. Til smakingen får du småretter fra deres eget kjøkken. Hvem vil ikke oppleve 
et koselig restaurantbesøk i de gamle etrusker-byene Orte og Civita Di Bagnoregio (City of the Dead), 
der gatene er så smale at selv ikke de lokale trehjuls-mopedene kommer frem. Hva med en 
morgentur ned til dyra på eiendommen? Her er et esel, en liten ponni, samt høner, kaniner og geiter. 
Ferske egg til frokost hver morgen. I Casa Bassano nyter du frokosten ute, blant fuglekvitter og en 
soloppgang til å bli målløs av. 

Et all-inclusive opphold i Casa Bassano skulle vel da være midt i blinken? En uforglemmelig opplevelse 
helt fri fra stress og gjøremål. En tur der den gode samtalen er i fokus, og alle blir tatt vare på av et 
hyggelig norsk vertskap. Ønsker du å forlenge oppholdet, og være i Roma noen dager, kan vi ordne 
det. La Bella Vita bistår selvfølgelig også hva gjelder flybilletter. Tilpassede flyruter fra hvor som helst. 

Velkommen til en ordentlig feelgood tur! 

  

• Pris pr voksen: 8.850,- 
• Depositum på 30% ved bestilling. Restbeløpet forfaller til betaling 4 uker før avreise. 
• Ved kansellering mellom bestilling og 4 uker før avreise, må 30% betales. Ved kansellering 

etter dette må hele beløpet betales. La Bella Vita er medlem av Reisegarantifondet. 
• Prisen inkluderer all mat, drikke (til måltider), overnatting, transport til/fra flyplass og 

utflukter. 
• Turer torsdag – mandag hver uke fra april til oktober (unntatt påske og juli) 

 
Bestilling og info: arild@labellavita.no eller +47 91 68 48 68 

 
 

Hjemreise, transport til flyplass. 
Evnt videre til Roma. 
Takk for nå 
 
 
 

Mandag  
 
 
 
 Alle dager rolig oppstart med god frokost 

i Casa Bassano 
 
 
 

og 
Bassano in Teverina 
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