
 

Incentivrejse – Milano 
 
Tag med kollegerne på en forlænget week- 
end til det fortryllende Milano. På rejsen  
bliver der mulighed for at opleve noget af 
det bedste af Italiens kultur i form af  
historiske seværdigheder, gode middage,  
vinsmagning og lækker lokale råvarer. 
 
 
Forslag til rejseplan: 
 

Torsdag   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afrejse København  
Ankomst Milano 
 
På vejen til hotellet besøg i shoppingcenter CARREFOUR. 
 
Check-in på hotellet fx: 
 
 IBIS CENTRO 
 Via Finocchiaro Aprile, 2-20124, Milano 
 http://www.ibishotel.com/ 
 
Centralt beliggende i Milano lige ved Piazza Repubblica 
(metro) med 3 stop til Duomo (domkirken). Desuden i 
gåafstand fra f.eks. centralstationen.  
 
Turistskat på EUR 4 pr. person pr. nat betales kontant til 
hotellet ved ankomsten. Gruppen indkvarteres i 
dobbeltværelser samt enkeltværelser.  
 
Sightseeing med guide og bus. Der gøres stop ved 
Sforzesco Slottet. Det historiske centrum opleves til fods. 
 
Turen slutter med middag på: 
Restaurant AL MERCANTE  
www.ristorante-milano-centro.it/ 
 
Restauranten har til huse i en antik 
bygning midt i Milanos historiske 
centrum få skridt fra Domkirken. 
Supergodt og raffineret køkken 
samt fast italiensk stampublikum.  
 

Fredag 27.09  Ophold på Hotel Ibis inkl. morgenmad 
 
Afgang fra hotel med bus og guide til Verona. (Køretid ca. 



 

2 timer)  
Ankomst til Verona, Romeo og Julies by. Vi tager en 
hyggelig sightseeing i det historiske centrum med besøg 
ved alle de mest kendte seværdigheder. I disse 
karakteristiske og pittoreske kvarterer, bliver der afsat tid 
til, at indsnuse den specielle atmosfære på egen hånd. 
 
Selvfølgelig skal de 
middelalderlige 
paladser ved Piazza 
delle Erbe beses og 
ikke mindste Julie’s 
berømte balkon, 
hvortil den forelskede 
Romeo foretog 
adskillige dristige klatreture. Byens vigtigste seværdighed 
er det gamle Amfiteater,- Arenaen, hvor der om 
sommeren opføres friluftsopera forestillinger og koncerter. 
Her mødes nord og syd, og her finder vi skellet mellem 
sydens olie og nordens smør, og her spiser man polenta i 
stedet for pasta.  
 
Turen slutter med tid på egen hånd til shopping mm.  
 
Afgang fra Verona. Der køres til den skønne vingård 
Redaelli De Zinis (58 km fra Verona): 
 

 
Redaelli De Zinis har eksisteret siden 1623. Beliggende i 
området Valtenesi, i en dal bag Gardasøen, mellem 
Desenzano og Salò: her er vino og landkøkken i fokus.  
 
Vi skal på besøg i vinkælderen med forklaring af metoder 
til forarbejde for stedets produkter. Der vil være en skøn 
aperitif der vil blive serveret mellem de store tønder i 
kælderen bestående af champagne og fersken i lækker 
eddike salsa (delikatesse). 
 
Derefter følger en smagfuld og karakteristisk landfrokost 
ledsaget af champagne, 3 forskellige DOC vine, 1 dessert 
vin og grappa.   
 



 

Lunch består typisk af (kan variere):  
-4 forskellige typer af bruschetta smag Garda (gulerødder 
og selleri i sursød sauce med 
parmesan ost, krydret grøn sauce med friske tomater, 
peberfrugter, fløde og mandler, den "sauce Isa") 
-Diverse grøntsager i olie, grillet, med en mild eddike 
(afhængig af sæson) 
-Diverse salumier fra egnen (salame, skinke m m ) 
-Udvalg af oste med marmelade Brescian bjerge 
-Pasta eller suppe  
-Medaljoner af kalvekød med Garda oliven og grillede 
grønsager 
-Husets dessert  
 
Efter middagen køres der retur til Milano.  
 
Resten af aftenen til fri rådighed. 
 

Lørdag    
 
 
 
 

Ophold på Hotel Ibis Centro inkl. morgenmad 
 
Dagen til fri rådighed for egne arrangementer. 
 
Bussen henter gruppen på hotellet, middag på:  
 
Restaurant IL CESTINO i Brera kvarteret  
http://www.ristoranteilcestino.it 
Rigtig hyggelig restaurant, beliggende lige midt i det 
atmosfærefyldte  
kvarter Brera, som er 
området bag Scala 
operaen, der byder på 
diverse små spisesteder 
og liv i aperitif- og after-
dinner barerne. Godt 
italiensk køkken.  
 
Retur til hotellet med bus. 
 

Søndag   Morgenmad på hotellet og klargøring til hjemrejse 
 
Afrejse med bus fra Hotel Ibis Centro – tidspunkt følger  
Transfer til lufthavn 
 
Afgang Milano Malpensa med Norwegian DY 3739 
Ankomst Københavns Lufthavn 
 

 


