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MILLE MIGLIA  - ITALIEN 17/5 – 21/5 2018 
 

                    Flyg från Stockholm/Köpenhamn/Göteborg             
 

 

Mille Miglia är ett anrikt och prestigefyllt lopp som varje år går av stapeln mellan 

Brescia i norr och Rom i söder. Vi följer loppet vid start- och målgång och varvar bilar 

och festligheter med vinprovning och kulturella upplevelser i trakterna av loppets 

etapper i norra Italien.  
 

Vi bor på centralt belägna hotel Alfieri**** i Sirmione del Garda.  
 

 

Program 

17/5         

Flyg från Stockholm kl 09.25, Köpenhamn kl 07.20. Göteborg kl 06.35 Ankomst 12.05. Sedan buss i 10 mil. 

Bilarna visas upp för publiken vid Piazza della Loggia. Första start börjar kl 14.00 - 18.00 från Viale Venezia i 

Brescia. Efteråt blir det transfer till hotellet kl 18.00.    

18/5          

 

Frukost. Rundtur runt västra delen av Gardasjön, Avfärd mot Vittoriale Degli Italiani i Gardone Riviera där 

vi besöker den excentriske författaren Gabriele D´Annunzios spännande hem som ligger fantastiskt 

beläget i en vacker park med utsikt över Gardasjön. Efteråt blir det lunch (plats ej bestämd). Sedan blir det 

ett stopp vid ”G Martini Caffè”-shop” i Padenghe sul Garda för inhandling av kaffe och för att beundra den 

vackra utsikten från fästningen ”Castello di Padenghe”.  
 

Efteråt vänder vi åter till hotellet (ev blir det ytterligare ett stopp).  
. 

19/5          

 

Frukost. På förmiddagen besöker vi Lamborghini-museet i Sant Agata Bolognese.  Lunch. På eftermiddagen 

blir det besök på Collezione Umberto Panini med sin unika samling av Maserati. Efteråt blir det 

Balsamvinäger-provning på Acetaia Malpighi (eller motsvarande) innan vi återvänder hem till Sirmione. 
 

20/5          
Frukost. Under förmiddagen besöker vi Mille Miglia Museum i Brescia för att sedan vara på plats när de 

första bilarna passerar mållinjen i Brescia vid 12-tiden. Efteråt blir det transfer till hotellet kl 18.00. 

21/5         

 

Frukost. Besök på Ferrari museum i Modena. Hemresa från Malpensa till Stockholm kl 20.05.  

Köpenhamn kl 20.05 och Göteborg 18.55    
                                                                                               

        

 

 

Välkommen till världens vackraste billopp! ”La corsa più bella del mondo!” 



 

 
 

 
CAB-Resor • Bivägen 10 A • SE-269 31 Båstad • Sweden 

Tel: +46 (0)431-36 96 55 • Mobil: +46 (0)70-591 31 61 • E-post: info@discovereurope.se  

• Web: www.cab-resor.se 

 

  

 

Pris: 8.900 kr i dubbelrum.  

Enkelrumstillägg 1 500 kr. 

Avbeställningsskydd: 500 kr.  

 

 

I resans pris ingår:  
 

 

• Flyg från Stockholm/Köpenhamn/Göteborg - Milano T & R inklusive flygskatt.  

• Busstransfer enligt program.  

• 4 övernattningar med frukost på hotell Hotel Alfieri**** Sirmione del Garda. 

• Besök på Maserati-, Lamborghini-, Ferrari- och Mille Miglia-museum. 

• Inträde enligt program samt en lunch/vinprovning och en Balsamvinäger-provning. 

• Reseledare/guide under hela resan. 

  

OBS! Preliminärt program. Ändringar kan ske med kort varsel. 

 

Bokning/Information CAB-Resor tillhanda senast den 1 mars 2018. 

Anmälan är bindande. Anmälningsavgift på 3000 kr samt eventuellt avbeställningsskydd (500 kr)  

erläggs inom 7 dagar efter erhållen faktura. Slutlikvid 5 veckor före avresa. 

Reservation minimum 30 deltagare. 

 

Bankgiro 528-9715 CAB-Resor. Bank: Handelsbanken, Båstad. 

 

 

 
 

 

Välkommen med din bokning! 

Hotell Alfieri 

 

mailto:info@discovereurope.se

