


La dolce vita



Citatet ovan är signerat den amerikanska författarinnan Mae West 
och det är lite så vi känner när vi tänker på Italien. Detta fantastiska 
land som skämt bort oss med pasta och pizza, tiramisu och gelato 
och en hel del andra kulinariska läckerheter. Och som berikat världen 
med en fotbollskultur att älska för dess passion och fanatiska fans.  

Vi på Nickes.Com älskar mat och fotboll – en gyllene kombination 
som gett oss många härliga minnen från våra egna fotbollsresor. Nu 
vill vi ge även dig chansen att uppleva detta. Och vi tycker att Italien 
är det perfekta landet att njuta av dessa båda livets väsentligheter 
på en och samma gång. Just därför skapade vi FOODball EATalia. 

Besök en vingård, njut av italienska delikatesser, upplev den rika mat-
kulturen i två vackra städer och kanske framför allt – se Zlatan spela 
på mäktiga San Siro! Låter det som en fotbollsresa i din smak? Då 
kommer du garanterat att gilla detta nya spännande resekoncept.

Ingen annanstans än i Italien är mat och fotboll så djupt förankrat 
i kulturen. Man brukar säga att vägen till hjärtat hos en italienare 
går via maten och fotbollen. Ibland känns det som om fot-
bollen till och med större och viktigare än religionen. 
Inne i Espresso-baren, hemma vid köksbordet, 
på gator och piazzor och inte minst på 
restaurangerna – överallt pratas det 
om ”calcio”, fotboll. Nu åker vi!

”För mycket av det goda 
kan vara underbart.”

Kostas Foussianis 
Travel Designer 
Nickes.Com



Våren 2020: Milano/Bergamo 8–12 maj
Premiärresan för Foodball Eatalia går till norra Italien 8 – 12 maj 2020. 
Vi bor i mysiga Bergamo där vi besöker Glenn Strömbergs favoritställen, 
som han faktiskt har tipsat oss om på förhand. Fotboll blir det förstås 
också – vi ser en Serie A-match med Zlatan på San Siro i Milano – och 
så utforskar vi den lokala matkulturen med alla dess kulinariska skatter. 

Resans gastronomiska höjdpunkt är en heldagstur till det berömda 
vindistriktet Franciacorta, under vilken vi smakar olivolja av högsta 
kvalitet, provar olika viner och njuter av härlig lunch med de allra bästa 
lokala råvarorna. En fotbollsresa blir inte mycket bättre än så här ...

aBoende 8–15/5 i dubbelrum*     
   på NH Bergamo, inkl. frukost. 
 
aMatchbiljett till Milan–Atalanta.
   (CAT 4: uppgradering möjlig) 
 
aBusstransfer Bergamo–Milano.   
 
aVälkomstdrink med frågesport.

aDagsutflykt till Franciacorta inkl.
    lunch, vinprovning, med mera...

aFoodwalk med guide i Milano. 

aGuidad gastrotur i Bergamo. 

Pris: från 6 995 SEK (exkl. flyg).
*Enkelrumstillägg: 2 100 SEK
Begränsat antal platser. Först till kvarn!
Min. 15 delt. krävs för att resan ska bli av. 

Allt detta ingår i resan:

BOKA NU

https://nickes.com/sv/fotboll-italien/


Hotellet 
NH Bergamo är ett 4-stjärnigt hotell på 
5-stjärnigt läge, allldeles intill central-
stationen och med ett stort utbud av 
barer, butiker och restauranger inpå 
knuten. Città Alta – Bergamos histo-
riska stadskärna – når du enkelt med 
buss eller genom att ta den charmiga 
gamla bergbanan en kort promenad  
från hotellet. NH Hotel har en trevlig 
bar och en mysig innergård, där du kan 
njuta av en god drink eller espresso. 

Arenan 
Med en kapacitet på 80 000 åskå-
dare är San Siro den största arenan 
i Italien. Milans och Inters hem var en 
av de första arenorna i Italien som 
designades enligt brittisk modell, en-
bart ämnad för fotboll. San Siro har
renoverats flera gånger, inte minst 
inför VM i Italien 1990. De båda 
Milano-klubbarna planerar att bygga 
en ny stadion alldeles intill San Siro. 

Destinationen
Det finns flera, bildligt och bokstavligt, 
goda skäl till att vi förlägger boendet
i Bergamo. Här äter du både gott och 
prisvärt oavsett om du väljer att göra 
det i Città Bassa eller Città Alta, gamla
staden. Vi förstår verkligen varför den 
före detta Atalanta-kaptenen Glenn 
Strömberg trivs så bra i Bergamo, där 
han fortfarande åtnjuter legendstatus. 
Matchdagen spenderar vi i Milano, 
där vi får följa med på ”food walk”.    

https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-bergamo


Fredag 8:e maj:
Benvenuti a Milano! Efter ankomst till 
Bergamo möts vi i baren på NH Hotel,
där du blir serverad en välkomstdrink.
Nickes.Com:s representant håller i en 
kul quiz och går igenom några prak-
tiska saker om resan. Sedan är det fritt 
fram att på egen hand utforska staden.  

Lördag 9:e maj:
Efter frukosten träffas vi i lobbyn för att 
sedan bege oss upp till Città Alta. Där 
möts vi av en lokal guide som tar oss 
med på en smakfull (!) promenad i ma-
tens och kulturens Bergamo. På kvällen 
äter vi middag på en av Glenn Ström-
bergs favoritställen (ingår ej i priset). 

Tisdag 12:e maj:
Det är dags att säga ”Arrivederchi” till 
Italien, men för dig som bokat en kvälls-
flight finns ännu tid att njuta lite extra 
av Bergamo. Vi bistår gärna med tips. 

Söndag 10:e maj:
Efter frukost hämtas vi av en buss som 
transporterar oss till centrala Milano.
Vår guide tar oss med på en spännande 
foodwalk under vilken vi får provsmaka 
italienska delikatesser. Tidigt på efter-
middagen beger vi oss ut till San Siro 
för match mellan Milan och Atalanta. 

Måndag 11:e maj:
En heldagsutflykt till berömda vindistrik- 
tet Franciacorta står på programmet. 
På vägen dit stannar vi på en så kall-
lad agriturismo där vi får inblick i pro-
duktionen av olivolja. Efter en härlig 
lunch hinner vi även med ett kort stopp 
i vackra Iseo innan vi når vingården. 

8 Delar av programmet kan 
komma att ändras och vissa 
komponenter ersättas av lik- 
nande innehåll, om matchen 
blir flyttad till en annan dag.   

Polentabakelse

PRELIMINÄRT DAGSPROGRAM

Regionala ostar



Frågor och bokning
Nickes.Com 
Huskvarnavägen 82
554 66 Jönköping (SWE)
Phone: +46 36 14 14 43 
E-mail: sales@nickes.com

Flygresa och vidare transfer: 
Detta erbjudande är ett så kallat landpaket, exkl. flyg. 
Nickes.Com hjälper gärna till med bokning av flygresan. 
Milano har två flygplatser: Milan Linate och Milan 
Malpensa. Båda flygplatserna har bussförbindelse med 
Bergamo, där vårt hotell ligger. Smidigast är att flyga till 
Orio al Serio (Bergamo). Du kan själv söka fram bästa 
resrutt och aktuellt pris på: www.skyscanner.com

Övrig information: 
Kontakta Nickes.Com om du har någon matallergi eller 
önskemål om specialkost, så försöker vi lösa det med 
våra leverantörer i Italien. Vi står även till förfogande för 
bokning av aktiviteter utanför ordinarie reseprogram.   

http://www.skyscanner.com


Vi säljer biljetter till alla matcher med AC Milan


