
 

GO INSTYLE 
Strandvägen 7A, SE-114 56, Stockholm  
TEL+46 (8) 84 64 80, info@goinstyle.se 

www.goinstyle.se 

ACADEMICA  
I samarbete med Go InStyle   

 
Konst- och kulturresa till Mellersta Italien – 

Toscana, Umbrien och Markerna 20 – 24 April 2020 
 

Innerlighetens Landskap  

 
 

Konst- och kulturresa som för oss till mellersta Italiens böljande landskap där vi besöker städer som 
Assisi, Cortona, Perugia, Urbino, m.fl. och där resan börjar och avslutas i det storslagna Florens. 
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Resevärd/guide Jan O.M. Karlsson och resevärdinna Marianne Di Ciuccio Själander 

Datum 20 - 24 april 2020.  
 
Dag 1. 20 april. Stockholm –Florens – Città di Castello 
Flyg till Florens via München.  
Vi inleder vår resa i medeltidens och renässansens italienska landskap med ett besök till den unika 
romanska kyrkan San Miniato al Monte på bergskammen ovanför Florens. Förutom en hänförande 
utsikt över Florens, från kyrkans västfasad, kan vi här studera den bäst bevarade av proto-renässansens 
kyrkobyggnader i Italien. Kyrkan som har ut- och invändig beklädnad av olikfärgade marmorplattor 
byggdes under 1000-talet (start efter 1018, fullbordad 1062-90) och representerar en viktig länk mellan 
antikens/senantikens, medeltidens och renässansens arkitektur. Efter besöket i San Miniato vidare med 
bussen genom Toscana (ca 1 tim. 40 min.) med slutmål i medeltidsstaden Città di Castello i Umbrien.  
 
Under hela resan kommer vi att bo på det vackra gamla före detta klostret och palatset, Hotel Tiferno. 
Detta genuina hotell ligger mitt i staden, med restauranger, butiksgator och torg runt om kring. Hotellet 
har moderna rum med alla bekvämligheter och förstklassig Spaavdelning (obs ej bad). Under kvällen 
middag på egen hand. 
 
Dag 2. 21 april. Assisi – Perugia 
Kl. 09.30, avresa från Città di Castello till den helige Franciskus stad, Assisi. Redan under Franciskus 
levnad blev detta en betydelsefull pilgrimsort i Italien. I klosterkyrkans två våningar finns de magnifika 
målningssviterna som berättar om Franciskus levnad, död och underverk i tolkning av bl.a. de gotiska 
mästarna Giotto di Bondone och Simone Martini. Lunch på egen hand i Assisi.  
Under eftermiddagen kommer vi till Perugia för ett besök till det innehållsrika konstmuseet i staden – 
Galleria Nazionale dell’ Umbria. Här kommer vi att studera mästerliga målningar som visar typiska 
motivgrupper och teman och deras utveckling under gotik och renässans. 
Under sen eftermiddag tillbaka till Città di Castello. Vid ca 19.30, gemensam middag på kvällen. 
 
Dag 3. 22 april. Cortona – San Sepolchro – Monterchi 
Avresa från hotellet kl. 09.00. Den vackra och högt belägna medeltidsstaden Cortona i Toscana, blev 
stad redan under etruskisk tid. En av de gamla kyrkorna är idag målerimuseum, Museo Diocesano, och 
visar konst av några av medeltidens och renässansen stora, som t.ex. Fra Angelico och Luca Signorelli. 
Lunch på egen hand i Cortona och möjlighet att strosa bland de vindlande gränderna.  
På vägen tillbaka till Città di Castello, kommer vi att stanna i San Sepolchro och Monterchi med besök 
till två museer (Museo Civico de San Sepolchro och Musei Civici Madonna del Parto) för att bese 
målningar av en av Umbriens och Italiens största målare, Piero della Francesca. Bland annat kommer 
vi att få se två av hans mest berömda madonnamålningar och i hans hemstad San Sepolchro, finns hans 
kanske mest berömda fresk, den nyrestaurerade ”Kristi uppståndelse”. Åter på hotellet vid ca 19.30. 
Middag på egen hand. 
 
Dag 4. 23 april. Urbino 
Urbino ligger i landskapet Markerna och var under slutet av 1400-talet och början av 1500-talet säte för 
hertigfamiljen da Montefeltro. Federico da Montefeltros välbevarade renässansslott Palazzo Ducale 
dominerar fortfarande staden och rymmer idag Galleria Nazionale delle Marche med målningar av bl.a. 
Piero della Francesca och stadens store son, Rafael.  
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Avresa från hotellet kl. 09.30. Vi kommer att direkt åka till vingården Tenuta ca´ Sciampagne i närheten 
av Urbino. En lättare gemensam lunch med smörgås och lokala produkter tillsammans med en 
vinprovning kommer att serveras vid 11.30-tiden. Efter lunch till Urbino och besöket på Palazzo Ducale. 
Åter i Città di Castello vid ca 18.30. Middag på egen hand. 
 
Dag 5. 24 april. Florens – Stockholm 
Utcheckning under morgonen och kl. 08.00 vidare med buss direkt till Florens. Här avslutar vi resan 
med ett besök till Uffizierna för att se några av de främsta italienska mästarna under perioden 1300-
1510; Simone Martini, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo och Rafael. 
 
Vi kommer också att hinna med ett besök till den florentinska ungrenässansens mästerverk,   
Filippo Brunelleschis kupol till domkyrkan Santa Maria del Fiore. Därefter buss till Florens flygplats och 
hemresa till Stockholm/Arlanda via Frankfurt. 
 
Pris: SEK 19500 per person 
Ingår i priset: 

• Flygresa från Stockholm till Florens t/r, via München på utresan och via Frankfurt på hemresan 
(Lufthansa 

• 4 Nätter med del i dubbelrum på fyrstjärnigt hotell 
• 4 Buffetfrukostar 
• 1 Lunch med vinprovning 
• 1 Middag (dryck ingår ej) 
• Samtliga transporter enligt programmet, samt för de som behöver minibusstransfer i Urbino 
• Entréer till samtliga besöksmål nämnda i programmet 
• Hörselutrustning 
• Två svensktalande resevärdar under hela arrangemanget (Marianne talar även italienska) 

 
Tillval 

• Enkelrumstillägg 1650 kr 
 
 
Mer information 
Vi reserverar oss mot eventuella pris/program/valutaändringar utanför vår kontroll. För resans 
genomförande krävs 20 deltagare. Som resenär åligger det dig att kontroller att du har giltigt pass. Passet 
ska gälla minst 6 månader efter hemkomst. 
 
Boka din plats så snart som möjligt men senast den 26 Januari.  Principen först till kvarn gäller då 
vi har ett begränsat antal platser. Bokningsanmälan är bindande och då du har fått din plats på resan 
bekräftad från oss mailar vi dig en skriftlig bekräftelse och faktura.  En ej återbetalningsbar deposition 
om SEK 4000 per person ska vara betald /oss tillhanda senast inom 7 dagar från fakturadatum och   
för att säkra din plats.  Slutbetalning oss tillhanda senast 60 dagar innan avresa. Om resan ställs in av 
oss som arrangör pga av för lågt deltagande återbetalas depositionen.  
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Maila din bokningsanmälan till:  
Marianne DiCiuccio Själander på Go InStyle marianne@goinstyle.se med följande information:  
 

• Fullständiga samtliga för -och efternamn enligt pass på samtliga resenärer som bokningen 
avser. Namn ska vara korrekt stavat som i passet. (Namnändring generellt ej möjlig) 

• Ange om ni önskar bo i dubbel/alternativt i enkelrum.  
• Personnummer (dag/månad/år) 
• Fakturaadress (uppge om annan än fakturaadress gäller för utskick av resehandlingar) 
• E-postadress  
• Mobilnummer  

Vi föredrar att ni skickar in era uppgifter enligt ovan till oss i första hand via e-post men har ni ej möjlighet 
att maila oss går det självklart bra att ringa in er bokningsanmälan till Marianne på mobilnummer 070-
5926971 eller till kontorsnummer 08-846460. För eventuella frågor gällande programmets innehåll 
kontakta Jan på mobilnummer 072-3033796. För alla övriga reserelaterade frågor kontakta Marianne 
enligt ovan. 
 
Flygtider: 
20 APRIL -Stockholm (Arlanda) - München 11.45-13.55. München -Florens 14.55-16.05 
24 APRIL -Florens- Frankfurt 18.55-20.30. Frankfurt - Stockholm (Arlanda) 21.45-23.50 
 
För resande från södra Sverige finns flygalternativ via Köpenhamn/Kastrup (begränsat antal platser) 
Kontakta oss för mer information. 

Hotel Tiferno 
Hotell Tiferno är ett sobert och mycket trevligt hotell, centralt placerad i staden Città di Castello. I 
närområdet finns många olika restauranger, caféer och enklare pizzerior. Runt hörnet finns också en 
liten mataffär. Hotellet har frukostmatsal och en liten bar.  Det finns också bastu, både turkisk och finsk 
samt gym. Varje rum på hotellet är luftkonditionerat. För din bekvämlighet finns gratis toalettartiklar och 
hårtork. 
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Guide: Jan O.M. Karlsson 

 
Konst- och kulturhistoriker, Jan O.M. Karlsson har i över 30 år arbetat som universitetslärare i 
konstvetenskap (bl.a. som universitetslektor och t.f. professor) på Uppsala och Trondheims Univ. samt 
på Högskolan i Gävle. Han har i 2 omgångar varit "Guest Lecturer" på University of KwaZulu-Natal i 
Sydafrika (2005 & 2008). 
 
Jan har också arbetat som 1:e intendent och t.f. museichef på Hallwylska Museet i Stockholm samt som 
specialengagerad utställningsproducent för olika museala institutioner. Vid sidan av detta har Jan sedan 
början av 1980-talet regelbundet föreläst offentligt på fristående kurser och föreläsningsserier som 
behandlar konst, konsthantverk, design och antikviteter. Från 1990-talet har han rest med sina olika 
konstkurser och grupper till olika europeiska huvudstäder och kulturcentra såväl som till Mellanöstern 
och till U.S.A.  
 
 
 
Resegaranti och villkor: 

Go InStyle AB (Org. nr: 556584-6317) har ställt erforderlig resegaranti till Kammarkollegiet. 

Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären 
kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för: 

Paketresor: 
En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa 
tjänster i kombination med en turisttjänst, som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som 
inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen, som t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till 
ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering.  En 
paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska 
finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag. 
Paketliknande resor: 

Resegarantin omfattar de som köper paketliknande resor, d.v.s. resor som består av separata 
transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar väsentlig likhet med en paketresa. 
Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet. 

För mer information gå in på www.kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet/ 
Resegarantinämnden på +46 (0) 8-700 08 00. 
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Resevillkoren gäller för Go InStyle researrangemang för gruppresan: 
Resenärens rättigheter och skyldigheter vid avbokning och genomförande av resan 
Vid avbokning tidigare än 60 dagar innan avresa återbetalas hela resan förutom depositionsavgiften. Vid 
avbokning av resa 59 dagar innan avresa och fram till avresa är det ingen återbetalning. För vissa resor 
kan det finnas undantag från dessa regler, de meddelas i så fall vid bokningstillfället. Kostnader för 
evenemangsbiljetter och visum återbetalas ej. 
 
Resenären är skyldig att kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste 
påtalas snarast. Vi samarbetar med Gouda Reseförsäkring som erbjuder förmånliga 
avbeställningsskydd och reseförsäkringar, som vi förmedlar. I grundpriset för resan ingår aldrig 
avbeställningsskydd eller reseförsäkring. Uppgifterna gäller under förutsättning att inga nya skatter, 
avgifter eller större valutaförändringar sker. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel och 
programändringar föranledda av omständigheter utanför vår kontroll. Vid för lågt deltagarantal 
förbehåller sig Go InStyle rätten att ställa in resan, då återbetalas också alla pengar som berörda kunder 
har betalat in. Om resenären har köpt egna biljetter eller hotellrum i samband med den inställda resan, 
ersätter inte Go InStyle den kostnaden.  
 
 
 


