


Du er på højskolen fra onsdag til søndag. Her bruger vi tiden på at høre 
foredrag om Italien, Ligurien og Cinque Terre. Vi skal se billeder fra 
området, høre historier, musik og lave Italiensk antipasto med tilhørende 
vin. Dagene på højskolen byder på morgensamling med sang, foredrag, 
udflugter og aftenarrangementer. Vi får besøg af Martin Preisler, der vil 
underholde en aften med sang og guitarspil.

4 spændende dage på Brenderup Højskole 

Rejseleder:
Torben Egeris
Højskolemenneske gennem 20 år.
Torben har lavet og gennemført man-
ge rejsekurser gennem årene.
Har været forstander for Højskolen 
Snoghøj fra 2003 til 2013. Pianist og 
komponist gennem hele livet.

Cinque Terre betyder fem jord på 
Italiensk og hentyder til 5 idylliske 
småbyer, som ligger i en klynge 
med få kilometers afstand mellem 
Genova i nord og La Spezia i syd. 
De fem byer ligger alle i et smukt 
bjerglandskab helt ud til havet, 
hvor man kun kan komme til med 
skib eller tog. Disse billøse per-
ler er således noget af det mest 
maleriske, man kan finde i Italien. 
Vi bor i byen Levanto lidt nord for 
de fem byer, og her er dejligt med 
god strand, cafeer og butikker. 
En rigtig hyggelig Italiensk kystby 
med det mest charmerende hotel 
midt i byen. Udover dette område 
besøger vi også de to spændende 
byer Lucca og Genova.



Lucca, Genova og Cinque Terre
SØNDAG/MANDAG
Vores rejse starter i Lucca, hvor 
vi overnatter 2 gange. Her vil vi 
vandre på volden og i den smukke 
by og opleve en Puccini koncert.

TIRSDAG/ONSDAG/TORSDAG
Vi tager til Levanto og bliver ind-
kvarteret på vores dejlige hotel 
Europa. Vi slapper af og tager må-
ske en strandtur og mødes senere 
til en fælles guidening gennem 
byen. Hotellet har det skønneste 
køkken, så vi slutter dagen med 
pragtfuld mad og måske en sang. 
Næste morgen tager vi skibet 
til Riomaggiore ,herefter til Ma-
narola, hvor vi kan bade og spise 
frokost og endelig vil vi vandre til 
Corniglia. Til sidst tager vi toget 
hjem. Torsdag tager vi til Monte-
rosso og vandrer videre til 
Vernazza. Her er der igen mulig-
hed for at bade og spise frokost. 
Sidst på eftermiddagen tager vi 
toget hjem.
Hvis du ikke er så godt gående, 
er der mulighed for at tage en lille 
bus op af bjerget og/eller tage 
toget videre til næste by.

FREDAG/LØRDAG/SØNDAG
Fredag vil vi bruge dagen i Ge-
nova som byder på alt, lige fra 
små skumle gyder til overdådige 
paladser og et spændende hav-
nemiljø. Lørdag tager vi til Ver-
nazza og besøger Lise, em Dansk 
vinbonde som inviterer os op i 
vinmarken, efterfulgt af et besøg 
i gården, hvor vi får lov at smage 
på de udsøgte druer. 
Vi slutter dagen med sang og fest 
på hotellet. Søndag står vi tid-
ligt op og tager først bussen, og 
siden flyveren til Billund.

TID:  12. - 23. September 2018 
PRIS: 12.900 Kr. på dobbeltværelse, enkeltværelsetillæg 1000 Kr.
Prisen inkluderer værelse med delt bad på Højskolen. Værelse 
med eget bad i Italien. Helpension på højskole, halvpension på 
rejsen, al transport og entreer. 
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