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Har du någon gång önskat att du hade en egen vän 
från Italien? Någon som kunde visa dig runt och 
låta dig uppleva ett äkta Italien? Till ett Italien 
bortom turistfällorna där mötet med människorna, 
maten och vinet blir till unika minnen. Där 
arkitektur, konst, design och inte minst naturen får 
dig att ständigt längta tillbaka. Jag heter Sandra 
Troedsson Mastroleo. Född och uppvuxen i Italien 
men sedan många år bosatt i Stockholm där jag idag 
regelbundet arrangerar både språkresor och 
kulturresor till mitt hemland. Alltid med mig själv 
som din personlige reseledare och vän. 

EN RESA I TIDEN. BÅDE FRAMÅT OCH BAKÅT
Den här gången går vår resa till norra Italien. Till 
distriktet Emilia Romagna och den från romartiden 
mondäna staden Modena. Till den förre 
megastjärnan Luciano Pavarottis och den stegrande 
fullblodshingstens hemstad. Jag tänker på Ferrari 
naturligtvis, men också på Lamborghini, Maserati, 
Pagani och Ducati. Superkända tillverkare av 
fartvidunder och som alla på ett eller annat sätt har 
inspirerats av varandra. Flera av deras 
produktionsanläggningar ligger också samlade inom 
ett begränsat område mellan Bologna och Modena. 

Ett landområde som inte utan anledning kallas för 
”Terra dei Motori”. 

I Modena kommer du att kunna frossa i god smak. 
Här produceras även världens finaste 
balsamvinäger. Liksom Parmigiano Reggiano, 
prosciutto di Modena och vinet Lambrusco DOC, 
älskat av många som ett klockrent alternativ, svalt 
serverad till antipasti med smakrik chark och ost. 

Ett ambitiöst program väntar, skräddarsytt för en 
oförglömlig resa. Exakt vad varje dag har att bjuda 
på kan du läsa mer om på sidorna som följer. 

För dig som vill och har möjlighet börjar vår resa 
redan i Stockholm. Med en lättare språklektion. 
Jag kommer att lära ut både ord och några enkla 
fraser som du har nytta av i Modena. Men 
framför allt så får vi en chans att lära känna 
varandra redan innan avfärd. Något som jag vet av 
erfarenhet att alla uppskattar.

Un caloroso saluto,
Sandra

FÖLJ MED MIG TILL MODENA. 
PÅ EN KULTURRESA FYLL MED SKÖN SÅNG, GOD SMAK OCH SNABBA BILAR. 



RESDAG

• Flyg till Bologna
• Transfer till Modena (ca 30 min)
• Incheckning på hotellet
• Välkomstmiddag

Vi träffas på Arlanda för ett gemensamt flyg till 
Aeroporto Guglielmo Marconi i Bologna. Vi 
anländer till Bologna och tar därefter vår buss vidare 
till Modena.

Hotellet där vi kommer att bo är ett fyrstjärnigt 
mindre hotell med omvittnat trevlig personal, 
centralt beläget i gamla stan nära både Enzo Ferrari 
Museet och Modenas historiska centrum. 
Hotel Milano Palace erbjuder det mesta en gäst kan 
önska av service och bekvämligheter, inte minst ett 
mysigt spa för den som vill i lugn och ro smälta 
kommande dagars upplevelser och intryck. 

Väl incheckade och installerade väntar senare på 
kvällen en gemensam välkomstmiddag på en av 
Modenas många smakrika restauranger där vi alla får 
möjlighet att återigen umgås men också lära känna 
de som eventuellt var förhindrade att delta på våra 
träffar i Stockholm.

DAG 1  –  LÖRDAG 22 APRIL SID 3/11 



VÄRLDSARV OCH TEKNISKA 
UNDERVERK  VÄNTAR

• Frukost
• Guidad promenad i Modena
• "Aperipranzo", lättare italiensk lunch
• Tid för egna upptäckter
• Museo Ferrari i Modena
• Ledig kväll

Idag är det så dags att lära känna den historisk 
universitetsstaden Modena. Bara ett stenkast från vårt hotell 
ligger också Modenas historiska centrum. Så låt oss börja där 
med en guidad tur. Som en röd tråd genom historien löper 
här antikens Via Aemlia förbi torget Piazza Grande där både 
revolutioner och avrättningar har ägt rum. Denna antika gata 
är idag ett mycket populärt promenadstråk. Både Piazza 
Grande och flera av de historiska byggnader som utgör 
torgets inramning är upptagna på UNESCO:s världsarvslista 
där även 1100-talskatedralen Duomo finns med. 
Efter vår tur väntar en "aperipranzo" och tid för egna 
upptäckter innan det är det dags att byta ämne. Till Ferrari 
och 90 års sportvagnsäventyr. Världens kanske mest 
mytomspunna sportbilstillverkare lämnar ingen oberörd och 
det oavsett om du väljer att ta en kortare promenad till Enzo 
Ferraris eget museum i Modena eller en tripp (18 km) till 
Ferraris hemstad Maranello, där både utställning, museum 
och tillvärkning väntar.

hemstad Maranello, där både utställning, museum 
och tillverkning väntar. 

DAG 2  – SÖNDAG 23 APRIL SID 4/11 



DAG 3 – MÅNDAG 24 APRIL  SID 5/11

VI LÄR OSS MER ITALIENSKA, VI  
TRÄFFAR EN REZDORA OCH AVSLUTAR 
DAGEN   MED FRITTVAL

• Frukost
• Prova på italienska
• Vi lär oss att laga hemmagjord pasta
• Lunch på pastarestaurang
• Vi besöker en producent av balsamvinäger eller

eventuellt Maserati för den heller vill
• Ledig kväll
Italienska är ett vackert språk och inte speciellt svårt att lära sig. 
Därför tänkte jag att vi ska börja dagen redan efter frukost med 
en kort promenad till en av Modenas välkända språkskolor för en 
stunds ”prova på” kurs i italienska. 
När vi är klara med vår lektion ska vi lära oss att laga pasta. Till 
hjälp har jag tagit en riktig expert, en äkta ”Rezdora” som är ett 
lokalt uttryck för en person som närmast kan liknas vid en rejäl 
husmor med pondus. 
Efter lunch fortsätter vi dagen mjukt. Eller med full kraft för 
den som hellre vill det. Valet är fritt och står mellan Acetaia 
Malpighi och Maserati. Acetaia Malpighi är en mycket välkänd 
producent av Balsamvinäger. Traditionell tillverkning av 
regionens svarta guld är en omständlig process och har sitt 
historiska ursprung från just Modena. Vill du istället besöka 
Maserati så finns det en möjlighet att de öppnar sina portar även 
för oss. Maserati är nämligen lite svårflirtade och ser helst att 
deras besökare själva är ägare av en Maserati. Men jag är 
optimist. 



FÖRST  SKA   VÅRA       SMAKLÖKAR        
FÅ  SITT. SEDAN GÅR VI HEM TILL 
PAVAROTTI      

Efter en stadig frukost är vi redo att åka med vår buss till 
Levizzano Rangone. Cirka 30 min från Modena.  Här ligger 
vingården Agriturismo Ca´Berti och här ska vi få  både lunch 
och provsmakning av det sprudlande rödvinet Lambrusco.

Lambrusco odlades förmodligen redan av etruskerna för 
omkring 2000 år sedan. Och efter etruskerna kom romarna, 
som uppskattade de stora skördar som Lambrusco gav jämfört 
med andra sorter. Troligen var det  romarna som gav druvan 
dess namn. 

Mätta och belåtna är det sedan dags att åka hem till Pavarotti. 
Luciano Pavarotti är en av stadens stora söner, trots att han 
föddes i en liten by sju kilometer utanför. Efter sitt genombrott 
flyttade han dock till Modena där han också byggde det hus vi 
nu ska besöka. Här höll han hov, roade vänner, undervisade 
elever eller bara umgicks i lugn och ro med sin familj tiden 
mellan turnélivets många och långa resor. 

SID 6/11DAG 4  – TISDAG 25 APRIL  

• Frukost
• Besök  på  vingård  där  vi  även  äter  lunch
• Casa Museo Pavarotti
• Ledig kväll



EN KLASSISK OST 
OCH ETT SPORTBILSLEGEND STÅR 
FÖR DAGENS PROGRAM

Det kryllar av kändisar från regionen Emilia Romagna. Några 
har vi redan bekantat oss med och idag får vi lära känna 
ytterligare en. Parmigiano Reggiano är en av världens mest 
berömda ostar och ett besök hos ett lokalt mejeri är därför 
något man inte bör missa. Tillverkningen är strängt reglerad. 
Och för att få klassas som Parmigiano Reggiano måste både 
mjölkproduktion, osttillverkning och lagring ske i någon av 
regionerna Parma, Reggio Emilia, Bologna, Modena och 
Mantua. 
Under eftermiddagen och några timmar ledig tid byter vi 
återigen ämne. Det är med andra ord dags att besöka ännu en 
tillverkare av superdesignade sportbilar, nämligen Lamborghini. 
Lamborghini var innan 1963 mest känt för traktorer! Men 
efter att i början av 60-talet ha köpt ett exemplar av en redan 
etablerad italiensk sportbilstillverkare bestämde sig en kräsen 
Ferruccio Lamborghini för att tillverka en ännu bättre sportbil 
själv. När sedan Lamborghini Miura visades för först gången på 
bilutställningen i Turin 1966 blev succén också omedelbar. 
Resten är historia som man säger, en framgångssaga vi ska få 
ta del av denna eftermiddag. Bland annat med ett besök i 
fabriken där Lamborghini Aventador sätts samman.

SID 7/11 DAG 5  – ONSDAG 26 APRIL  

• Frukost
• Besök hos en producent av Parmigiano Reggiano
• Ledig tid i Modena
• Vi besöker Lamborghini
• Ledig kväll

sandramastroleo
Understrykning



DAG 6 -  TORSDAG 27 APRIL SID 8/11 

EN HEL DAG TILL EGNA ÄVENTYR 
OCH EN KVÄLL VI SENT SKA GLÖMMA

Så var vi då framme vid sista dagen på vår resa. Tyvärr. 
Men Italien finns alltid kvar på kartan och med 
nyvunna kunskaper i italienska är kanske det bästa 
sättet att råda bot på längtan tillbaka, att boka en ny 
resa. Men än är äventyret inte slut. Vi har en hel dag 
och en kväll kvar i Modena och säkert finns det fler 
sevärdheter du vill se, marknader att besöka, shopping 
att utföra, restauranger att utforska. Dagen är din, 
ända fram tills mörkret faller då två nya aktiviteter 
väntar oss. 

Självklart väntar en gemensam avslutningsmiddag men 
även en speciell konsert på det kända ”La Corale 
Rossini”. Liksom svenskar älskar även italienarna att 
sjunga i kör. Gärna ofta och tillsammans med så många 
som möjlig. Och körverk att framföra av kända 
kompositörer saknas sannerligen inte. Vi är ju i Italien. 
Det är vackert, det är mäktigt och mycket passionerat. 
Det var också som medlem i denna kör som Luciano 
Pavarotti en gång inledde sin karriär som ung. Och det 
är med ljuvliga toner från samma kör som vi nu också 
avslutar vår resa.

• Frukost
• Egen tid i Modena
• Avslutningsmiddag
• Kvällskoncert på ”La Corale Rossini”



HEMRESA

DAG 7  –  FREDAG 28 APRIL SID 9/11

Allt har en början och ett slut. Idag bär det av hem till 
Sverige igen. På samma sätt som vi tog oss från 
flygplatsen i Bologna, tar vi oss nu också dit. Med egen 
buss. Och det gäller även mig. Min hemstad heter 
sedan länge Stockholm och väl hemma väntar både 
nya och gamla elever på att få fortsätta sina 
språkkurser med mig som lärarinna. Hemma väntar 
också nya resor till Italien på att bli arrangerade och 
planerade. Arbetet med varje resa är ett kärt nöje och 
min förhoppning och största belöning är att även mina 
gäster ska tycka att resan var mödan mer än värd. Så 
bra att du vill följa med på en ny. Till dess säger jag 
bara: 

Arrivederci!

• Frukost
• Check-out
• Gemensam transfer till Bolognas flygplats



DET HÄR INGÅR

• Lektion i italienska i Stockholm. Datum: 17 april. Tid: 
18:00–19:30. Bor du inte i Stockholm ses vi via Zoom.

• Flyg med SAS t/r Stockholm – Bologna.
Flyg från Köpenhamn eller Göteborg är möjligt mot 
förfrågan. Ytterligare kostnad kan tillkomma.

• Gemensam transfer t/r från flygplatsen till Modena
• Sex övernattningar i dubbelrum på Hotel Palace Milano
• Sex frukostar. Frukostbuffé med utvalda lokala råvaror
• Fem måltider inkl. dryck (tre luncher och två middagar)
• Guidad tur i Modenas historiska centrum
• Besök hos en vinproducent
• Guidad visning hos producent av balsamvinäger
• Besök hos producent av Parmigiano Reggiano
• En lektion i italienska i Modena
• Inträde och guidad tur i Casa Museo Pavarotti
• Pastakurs med en Rezdora
• Inträde ”La Corale Rossini”
• Inträde och guidad tur i Museo Enzo Ferrari (Modena)
• Guidad visning Lamborghini
• Gemensam transfer med buss under hela veckan

• Skatt och dricks

SID 10/11

DET HÄR TILLKOMMER

• Inträde Maserati (ca 50 €)
• Inträde Museo Ferrari (Maranello) (ca 30 €)

Pris/person med del i dubbelrum: 27 880 kr 
Tillägg för enkelrum: 4 450 kr



B O K  A  R  E S A N

VARMT VÄLKOMMEN ATT BOKA DIN RESA 

VIA MEJL ELLER PÅ HEMSIDAN

info@vivalasvezia.se 
vivalasvezia.se
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VIVALASVEZIA 

FLORAGATAN 5,  SE-114 31  STOCKHOLM, SWEDEN 

INFO@VIVALASVEZIA.SE 

VIVALASVEZIA.SE
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