


Du er på højskolen fra onsdag til søndag. Her bruger vi tiden på at høre 
foredrag om Toscana og Etruskerne. 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.

Toscana var oprindelig Etruskernes 
rige. På denne rejse ser vi nærmere 
på et lille hjørne af dette rige - 
Toscanas sydvestlige del. Her fin-
des den spændende middelhavs-
kyst, hvor bjergene enkelte steder 
går helt ud i havet. Her er frodigt 
og smukt, her dufter af årtusinders 
kærlighed til kunst, natur og mad. 
Vi vil se på gamle middelalderbyer, 
besøge alabast hovedstaden Vol-
terra, opsøge Etruskernes grav-
steder, forkæle vores ganer med 
udsøgt mad, slappe af på en af de 
mange små lagunestrande og bru-
ge en dag på den smukke ø Elba. 



Etruskerne, Elba og Lucca 
Vi bor charmerende i det gamle fami-
liehotel Albergo Bartoli i den idylliske 
kystby Castiglioncello. Her kan vi 
bade, ose, gå på cafe og bare have 
det rart. Vi oplever meget: Etruskerby-
en Volterra, den vidunderlige ø Elba, 
middelalderlandsbyer og etruskergra-
ve, vingårdsbesøg, bytur med egnsty-
pisk aftensmad i Livorno og sluttelig 
en dag i smukke Lucca hvor vi kommer 
til Puccini koncert.
Men først og fremmest skal vi være 
sammen. Vi vil spise lækker toscansk 
mad og drikke den lokale vin. Vi vil 
snakke og synge sammen, være i solen 
og nyde havet og livet i Italien.
Vi bor på værelser med eget bad og 
god udsigt i Castiglioncello og sidste 
nat bor vi på Hotel Napoleon i Lucca, 
også med bad på værelserne. Vi flyver 
direkte fra Billund til Pisa.

TID:  20. juni - 1. juli 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.
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