Maatwerkreizen
Alsettimocielo (’in de zevende hemel’) biedt ook pakketreizen aan, waarbij vanuit de zevende
hemel Umbrië,Toscane en Lazio kunnen worden verkend. De reizen worden in onderling overleg
tussen de klant en alsettimocielo samen gesteld. De prijzen starten vanaf 995 euro per persoon op
basis van een tweepersoonskamer en 7 deelnemers.
Vanzelfsprekend is het mogelijk dit soort trips met minder mensen te maken. Dat is van invloed op
de prijs.
Hieronder geven we twee voorbeelden van mogelijke pakketreizen. Deze weekreizen hebben een
prijs vanaf 1290 euro p.p. bij 7 deelnemers op basis van tweepersoonskamers. Vanzelfsprekend
zijn er combinaties mogelijk. De uiteindelijke reis stellen we in overleg met u samen.
I. “CUL(I)TUUR”, een reis waarbij het accent ligt op cultuurbeleving, creativiteitsbeoefening
en culinaire geneugten
Dag 1:
Aankomst op een van de vliegvelden van Rome
Aankomst ‘al settimo cielo’, waar de hemelbewaarders Willem en Edith u welkom heten. De rest
van de dag kunt u gebruiken om u te installeren en het terrain te verkennen
Welkomstdiner aangeboden door alsettimocielo
Dag 2:
Bezoek aan Orvieto. We verkennen de stad, bezoeken de wereld beroemde kathedraal, diverse
musea, eventueel de stadswallen
Lunch in een van de vele restaurants die Orvieto rijk is
Vrij programma om te ‘shoppen’, meer bezienswaardigheden te bezoeken (bv. Orvieto
underground) etc.
Diner in een bevriend restaurant
Dag 3:
a. creatieve activiteit naar wens: vilten (schilderen met wol), schilderen, werken met klei (of
decoreren van keramisch werk zoals borden, schalen, koppen die we later stoken, eventueel met
de raku-methode)
Lunch al settimo cielo. In de namiddag brengen we desgewenst en indien, gezien de tijd, nog
mogelijk een bezoek aan een locale pottenbakker
of
b. wandeling, gegidsd door alsettimocielo
Bezoek aan Ficulle, eventueel aan de begraafplaats, gevolgd door een diner in een plaatselijk
restaurant
Dag 4:

Verrassingstripje. We lichten een puntje van de sluier op: architectuur is het onderwerp
Lunch op het kasteel van Montegiove, bezoek aan het kasteel
Bezoek aan Città della Pieve, de geboorteplaats van Pietro Perugino
Diner in een bevriend restaurant
Dag 5:
Bezoek aan Assisi, lunch aldaar, na de lunch vrij programma
Diner in Ficulle bij ‘Il Paese mio, da Matteo’, een schitterend gerestaureerde olijfoliemolen
Dag 6:
De zoek aan het beeldenpark van Daniel Spoerri, lunch in het restaurant van het park
Slotdiner al settimo cielo en aangeboden door alsettimocielo
Dag 7:
Vertrek.

II. “LUCULLUS, BACCHUS EN DE KUNST VAN HET KOKEN”, een reis met het accent op
zelf koken naast genieten van de inspanningen van anderen
Dag 1:
Aankomst op een van de vliegvelden van Rome
Aankomst ‘al settimo cielo’, waar de hemelbewaarders Willem en Edith u welkom heten. De rest
van de dag kunt u gebruiken om u te installeren en het terrain te verkennen
Welkomstdiner aangeboden door alsettimocielo
Dag 2:
Bezoek aan Orvieto. We verkennen de stad, bezoeken de wereld beroemde kathedraal, diverse
musea, eventueel de stadswallen
Lunch in een van de vele restaurants die Orvieto rijk is
Bezoek aan het Palazzo del Gusto voor een wijnproeverij. In het palazzo del Gusto is het centrum
van ‘Città slow’, een onderdeel van de Slow food beweging, gevestigd. Men verzamelt daar o.a.
alle wijnen van Umbria
Diner in een bevriend restaurant
Dag 3:
Bezoek aan een biologische kaasmaker (peccorino, ricotta etc. van schapenmelk)
‘Pranzo del pastore’, een ‘herderslunch’ aldaar
Bezoek aan Vita Longa, één van Ficulle’s wijnproducenten

Diner bij Vita Longa, waar men de eigen wijnen aanbiedt in combinatie met de best passende
gerechten
Dag 4:
U wordt ingewijd in de kunst van het pasta maken. Twee locale ‘pasta mama’s’ leren u hoe u een
traditionele handgemaakte pasta maakt en bereidt. Zij verklappen u graag hun keukengeheimen
en zij leren u een passende saus te maken. Wat dacht u ervan dit alles te doen in een reeds door
de Etrusken uitgehakte grot op het terrein van alsettimocielo?
Lunch, waarbij we de verse pasta verorberen
Vrij programma tot een uur of vijf. Daarna is het tijd voor de voorbereiding van het diner, waarbij u
verder wordt ingewijd in de geheimen van de Italiaanse keuken
Diner al settimo cielo
Dag 5:
Bezoek aan Bolsena met een boottocht op het meer ( het grootste vulkaanmeer van Europa:114,5
km²; het meer ligt 305 m boven de zeespiegel, is op het diepste punt 151 m diep, en gemiddeld 81
m diep.)
Lunch
Bezoek aan Cività di Bagnoregio, een stad die aan het einde van de 17 de eeuw verlaten is door
haar bewoners, omdat de stad naar beneden dreigde te glijden als gevolg van erosie en daardoor
ook niet langer bereikbaar was, Vandaar dat de stad wordt genoemd ‘il paese che muore’, de
stervende stad
Diner in Ficulle bij ‘Il Paese mio, da Matteo’, een schitterend gerestaureerde olijfoliemolen
Dag 6:
Bezoek aan Montepulciano (Toscane); we bezoeken o.a. de fameuze historische wijnkelders
Lunch in ( de buurt van) Montepulciano
Na de lunch maken we nog een tripje, bezoeken we een wijnproducent. Als we nog voldoende tijd
hebben doen we Città della Pieve, Monteleone, Ficulle aan
Slotdiner al settimo cielo en aangeboden door alsettimocielo
Dag 7:
Vertrek.

Bijzondere voorwaarden
Prijs van deze voorbeeld reizen
Vanaf 1290 euro per persoon per week op basis van
verblijf in een tweepersoonskamer en 7 deelnemers

6 deelnemers, tweepersoonskamer: 1375 euro per persoon per week
5 deelnemers, tweepersoonskamer : 1490 euro per persoon per week
Indien beschikbaar is het mogelijk een eenpersoonskamer te huren tegen een meerprijs van 250
euro per week
aanbetaling
25% op het moment van boeking; het resterende bedrag ontvangen we graag 60 dagen voor uw
aankomst

wat is in de prijs inbegrepen?
• vervoer per minibus van en naar een van de vliegvelden van Rome. De vliegreis is niet
inbegrepen, zodat u zelf kunt bepalen of u op Aeroporto Fiumincino dan wel op Ciampino wil
aankomen. De enige voorwaarde is dat alle deelnemers op hetzelfde vliegveld aankomen om te
kunnen worden opgehaald.
vervoer van en naar een ander vliegveld kan geregeld worden tegen meerprijs per transport,
vooropgesteld dat de hele groep op hetzelfde vliegveld aankomt dan wel vertrekt
• vervoer per minibus voor alle excursies ondernomen van alsettimocielo en terug
• accommodatie en alle ontbijten al settimo cielo, alle diners en lunches, inclusief bescheiden
wijngebruik (2 glazen p.p. bij elke maaltijd vanaf de lunch)
• kook workshop(s), creatieve activiteit of wandeling
• begeleide excursies zoals aangeduid in het programma (of een gelijkwaardig ander programma
mochten zich omstandigheden voordoen die buiten de contrôle van alsettimocielo liggen en
uitvoering van het beoogde programma verhinderen)
• alle materialen voor beeldende kunst beoefening en kookworkshops, evenals een docent voor
deze activiteiten, als aangeduid in het programma
• entreegelden voor excursies
niet in de prijs inbegrepen
drankjes die niet bij de maaltijden zijn inbegrepen
alles wat niet in het voorgaande is benoemd
25% aanbetaling wordt niet terug gestort
annulering van de reis door de klant en eventuele terugstorting van reeds gedane
betalingen
Bij annulering 60 - 41 dagen voor de beoogde aankomst -50%
Bij annulering 40 - 21 dagen voor de beoogde aankomst -25%

Bij annulering minder dan 21 dagen voor de beoogde aankomst – geen teruggave
De berekening van de dagen omvat niet de dag van annulering. Uw annulering moet worden
gedaan per e-mail, fax, of brief. U heeft geen recht op teruggave als de reis wordt geannuleerd op
grond van omstandigheden, die buiten het machtsbereik van alsettimocielo vallen (overmacht,
uitzonderlijke omstandigheden die niet voor rekening en risico van alsettimocielo komen).
de reis vindt geen doorgang als er te weinig deelnemers zijn
Minimum aantal deelnemers: 5, het maximum 7

annulering van de reis door alsettimocielo:
alsettimocielo behoudt zich het recht voor de reis te annuleren als zich onvoldoende deelnemers
hebben aangemeld. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld, uiterlijk 4 weken voor de
beoogde aankomstdatum. In het geval alsettimocielo de reis om andere redden annuleert, heeft
de klant de volgende keuzes:
een andere gelijkwaardige pakketreis;
een goedkopere reis, in welk geval men het verschil terug gestort krijgt;
of terugstorting van al het betaalde binnen 7 werkdagen te rekenen vanaf de datum waarop de
klant zijn keuze bekend heeft gemaakt

klachten:
indien u na afloop van de reis onverhoopt klachten heeft, bespreek die dan zo snel mogelijk met
alsettimocielo, opdat van die kant inspanningen kunnen worden getroost uw probleem op te
lossen.

verantwoordelijkheden van de klant
De klant wordt geacht zich te gedragen naar algemene normen van gezond verstand en
veiligheid, zich aan de huisregels van alsettimocielo te houden evenals aan de regels en wetten
van het land waar hij te gast is. Tevens wordt de klant geacht te hebben gezorgd voor een
adequate en voldoende reisverzekering tegen bv. schade/diefstal/ongelukken/ziekte/rampspoed in
het algemeen etc.

bevoegde gerecht
de arrondissementsrechtbank Arnhem, Nederland.

