
Gode reisevenner,  
  
Høstens turer er i ferd med å bli fulltegnet. Vi har et par ledige flybillett på disse turene. Se 
turene ved å klikke på vandring mellom Toscana og Roma og Vandring fra Roma og sørover 

   
I oktober har vi ledige plasser på «Ibsens og Ferrantes Sør-Italia». På denne turen bor vi 
på  øya Ischia og i Sorrento og besøker Napoli og Amalfi.    
Vær rask med å melde deg på, se program ved å klikke på Ibsens og Ferrantes Sør-Italia 
Dette er en fin måte å forlenge sommeren på!   
  
VÅREN 2020 

I april vandrer vi i Tuscia, mellom Toscana og Roma.  Tidlig i mai vandrer vi langs pilegrimsvei 
i Toscana. Denne gangen vil vi komme enda tettere på små produsenter av vin, ost og 
grønnsaker - det blir gårdslunsj/middag hver dag.  
  

Vi setter og opp en ny tur til Sør-Italia i mai, der vi bor sør for Napoli, besøker templene i 
Paestum, samt besøker Amalfi, Napoli og Pompei. Turen går fra Stavanger og Oslo via 
København til Napoli!  
  

Alle turene kan du lese mer om under. Vi setter stor pris på tidlige påmeldinger!  

  
Høsten 2020 vandrer vi sør for Roma. Turen blir lagt ut når flybillettene er bestilt.      
    

       VANDRING I PILEGRIMENES FOTSPOR I TUSCIA, NORD FOR ROMA 23. – 30. april 
2020 

  

Vi vandrer langs Via Francigena, en del av den gamle 
pilegrimsveien som går fra Canterbury i England via 
Frankrike og Sveits til Italia. Roma var et viktig mål. 
Denne vandringen starter nord for Roma, i Montefiascone. 
Provinsen kalles Tuscia. Her går vi langs den gamle 
steinlagte hovedveien, Via Cassia, som siden romertiden har 
vært en viktig hovedferdselsåre. Vi kan fremdeles trø på de 
samme basalt-steinene som romerske soldater, keisere og 
paver gikk på. 
  
Vi bor først i Montefiascone, en liten by på kanten av et 

vulkankrater.  Så håper vi at vi skal få bo et par netter i Viterbo, dette blir avklart nokså 
raskt. Vi skal gå på gamle etruskerveier, bade i varme kilder,  vandre i åpent 
jordbrukslandskap, frodige daler og gjennom tette nøtteskoger.  
  

https://www.tiramisu.no/p-pilegrimsvei-mellom-toscana-og-roma-1
https://www.tiramisu.no/pr-2-p-pilegrimsvei-sr-for-roma
https://www.tiramisu.no/pr-ibsens-og-ferrantes-sritalia


De siste dagene bor vi på et hotell som 
tidligere har vært palasset til en av de 
store og innflytelsesrike familiene i 
området. 
Den siste vandringen går inn til 
Petersplassen, først gjennom en 
overgrodd naturpark. Vi unngår den 
verste trafikken. I Roma spiser vi 
middag, før vi blir fraktet tilbake til 
hotellet vårt.  
                                                          

Pris: kr. 17.900, som inkluderer fly fra Stavanger/Oslo, transport, opphold og måltider 
med drikke alle dager unntatt reisedagene og lunsj dag 3. Enkeltromstillegg kr. 2700 

Turledere er Kjell Helle-Olsen og daglig leder i Tiramisu. 
Les mer om turen her 
  

  
  

MØT VÅREN I TOSCANA PÅ PILEGRIMSVEI 7. – 14. MAI 2020 

  
Våren og forsommeren i Toscana er en 
orgie i farger. Irrgrønt gras, røde 
valmuer, hvite akasier og fiolette 
orkideer lager sterke kontraster til de 
sølvfargede olivenlundene – og de 
mange vinstokkene i det bølgende 
landskapet. Vårens tur går gjennom 
noen av Toscanas vakreste 
kulturlandskap og eventyrlige, små 
middelalderbyer. 
 Første del tar for seg den fem mil 

lange strekningen mellom middelalderbyen San Gimignano og Siena (begge står på 
UNESCOs verdensarvliste). Deretter forflytter vi oss og utforsker den forholdsvis ukjente 
Orciadalen. Hele dette velpleide renessanselandskapet kom i 2004 inn på UNESCOs 
verdensarvliste. 
  

Vi overnatter på hyggelige hotell i 
San Gimignano og San Quirico.. 
Dagsetappene er fra 9 til 15 km, og 
turene går i hovedsak langs stier og 
grusveier. Lunsjer ute i det fri og på 
gårder underveis. 
 Fly fra Stavanger og Oslo. 
  
Pris: kr. 18.600, som inkluderer fly, 
transport, opphold og alle måltider 

https://www.tiramisu.no/prosjekt4


unntatt reisedagene. Enkeltromstillegg kr. 2300 

Turleder er Kjell og Kari Helle-Olsen. 
  

  
Les mer om turen her 
  

  
  

EN SMAK AV SØR-ITALIA 9. – 16. MAI 2020 

  
Cilento er provinsen fra Napoli og 
sørover. Vi bor ved middelhavet sør for 
Salerno, et hyggelig hotell med 
svømmebasseng. Derfra tar vi 
utflukter.  Vi besøker Amalfi, og de siste 
to dagene bor vi i Napoli.  

Opplev greske templer, Pompei, båtliv, 
vinsmaking,  gamle tradisjoner og en 
moderne bøffelfarm der de lager den 
berømte mozzarellaen.  

Dette er turen for alle som elsker Italia og den italienske gjestfriheten. 

  

Vi flyr fra Stavanger og Oslo via 
København til Napoli. 

Pris: kr. 17900, som inkluderer fly, 
transport, opphold og alle måltider 
unntatt lunsj dag 5 og mat på 
reisedagene. Enkeltromstillegg kr. 2200 
  

Marianne Schibbye Bergesen er turleder 
sammen med daglig leder i Tiramisu 

  

  
Les mer om turen her 

  

   
Vi setter stor pris på om du deler vårt nyhetsbrev, eller går inn på facebooksiden vår 
https://www.facebook.com/tiramisu.no/ , 
liker og deler, slik at vi kan nå ut til flere.   
Hilsen Tiramisu ved Bente  
  

https://www.tiramisu.no/pr5vandringtoscana2020
https://www.tiramisu.no/ensmakavsoeritalia2020
https://www.facebook.com/tiramisu.no/


 
Tiramisu - reiser med smak as 
Bente Thurmann-Nielsen 
daglig leder 
bente@tiramisu.no 
www.tiramisu.no 
Tyssebotnvegen 192, 
4233 Erfjord 
Norway 
tel: 0047-52795369 

mobile: 92455622 
  
Om du ikke ønsker nyhetsbrev fra oss, kan du melde deg av her 
  
  
  

  
  
 

mailto:p@tiramisu.no
http://www.tiramisu.no/
https://www.tiramisu.no/meld-deg-av/

