Chiantitours

Upplev det bästa av Italien

Italia – un’ esperienza particolare

www.chiantitours.se

Du bor på underbara hotell och lägenheter
på de bästa platserna i Italien. Oavsett om
ditt resmål är Toscana, vår specialitet,
eller någon annan region, hjälper vi dig
med att hitta det där lilla extra.

Vin- och matresor
Prova härliga viner tillsammans med regionala
specialiteter i olika landskap, s.k. Enogastronomia.
Våra duktiga kockar och vinguider delar med sig
och inspirerar. Kunskapen tar du med dig hem.

Sport
Några av Italiens finaste golfbanor ligger
nära våra resort. Gillar du fotboll? Vad sägs
om Juventus-Milan live i Italien. Boka en
Formel-1 dag på några av de stora F-1 banorna,
Monza eller Imola, eller besök Ferraris
testbana och museum.

Språkkurs
Lär dig italienska på ett spännade sätt –
i köket, samtidigt som du lagar fantastisk
mat. Språkkurs och matlagning i en
härlig kombination.
”Benvenuto a tavola e buon´ appetito”

Arbete och fritid
En unik ”kick-off” – visst låter det spännande?
Kombinera effektivitet med italiensk atmosfär.
Vi ger förslag på möjligheter som roar och
motiverar din företagsgrupp.

På tu man hand
Vi har resmål för både företag och individuella resenärer.
Våra tips inför bröllopsresan eller jubileumsresan, oavsett om
det är du eller ditt företag som firar jubileum, gör att det blir
en oförglömlig upplevelse. Berätta för oss hur du vill ha det,
så ger vi exempel på resmål och nöjen som passar just dig.

Chiantitours

Platser att upptäcka och uppleva

Italia – un’ esperienza particolare

Vi reser och testar hotell och lägenheter till våra gäster. Allt måste
stämma. En lantlig idyll måste ändå vara nära byar och butiker.
Storstadssemestern skall vara vid lugna gator om du önskar det.
Vi har valt hotell och lägenheter till dig så som vi själva vill bo.

Nya spännande resmål hittar du på: www.chiantitours.se
Oshögavägen 49
238 32 Oxie, Sweden
Tel/Fax: +46 (0)40-54 77 85
Mobil: +46 (0)709-54 77 76
info@chiantitours.se
www.chiantitours.se

Marie-Louice Nilsson,
ägare till Chiantitours
och med lång erfarenhet
av Italien, hjälper dig att
uppleva det bästa.

