
Drömmer du om 
en vingård i Toscana?
Följ med Gods & Gårdar till vackra Italien och träffa de svenska familjerna 
som har uppfyllt drömmen om en gård i Toscana. På denna unika resa bjuds 
vi också in till annars stängda privata palats och vi bor på ett härligt spa-hotell.

Njut av toskansk kultur, 
genuin mat, gott vin och 
trevligt sällskap, 12–16 

maj 2014 reser Gods & Gårdar till 
Toscana! 

Ciceron för resan är John Werich, 
välkänd skribent och fotograf i Gods 
& Gårdar med egen erfarenhet av 
att köpa gård i Italien. Vi välkomnas 
till hans familjs charmiga gård på 
kullarna i Ambradalen där vi bjuds 
på lunch och får prova deras pris-
vinnande olivolja. 

Genom Johns kontakter får vi 
också unikt tillträde till några av de 
vackraste privata villorna och träd-
gårdarna i Toscana. Till exempel den 
svenskägda vingården Terreno, där 
familjen Ruhne visar runt och berät-
tar om hur de startade och bedriver 
sin vinproduktion, och signora 
d’Aragonas magnifika privata palats 
i Sienas historiska centrum. 

Under hela resan bor vi på en 
härlig villaresort med pool och spa. 
Här finns möjlighet att skämma bort 

sig med  
massage och 
sköna behand-
lingar. Resan 
innehåller också 
besök i prunkade 
italienska träd-
gårdar.

Mer detalje-
rad information 
om resan Toscanas privata villor och 
trädgårdar kommer i nästa nummer 
av Gods & Gårdar. 
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i  nä sta utGåva av Gods  
& Gårdar presenteras hela resans 
program. Resan Toscanas privata 
villor och trädgårdar arrangeras  
i samarbete med Favoritresor.   
Kontakta gärna Favoritresor på 
telefon 08-660 18 00 eller e-post-
adress info@favoritresor.se. 
PrE numE r antPris för resan är  
18 890 kr, del i dubbelrum.  
Enkelrumstillägg: 1 570 kr

Ljuvliga trädgårdar och besök 
i privata hem ingår i Gods 
& Godars vårresa till Italien. 

Familjen Ruhne 
bjuder på middag 
i sin vingård. 

John Werich.
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  Gods & Gårdar i samarbete med 

                  Favoritresor


