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MILLE MIGLIA - DET
ITALIENSKE RACERLØB
Tag
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HVAD ER
MILLE MIGLIA?

5 DAGES TUR I
MAJ 2018

SUCCESEN
GENTAGES

Hvert år i maj følges Mille Miglia
af tusindvis af bilentusiaster, og
euforien får frit spil, når de cirka
400 deltagende biler bliver
præsenteret og derefter kører ad
en spektakulær rute fra Brescia,
ned gennem Toscana til Rom og
tilbage i mål i Brescia. Ruten er på
1000 mil, og løbet afholdes på
landeveje i den nordlige del af
Italien. Konkurrencen blev første
gang afholdt i 1927.

Følg løbet med Local Living til
det 4 dage klassiske motorløb
Mille Miglia med smukke, gamle
sportsvogne i maj og få en
oplevelse du sent vil glemme.
Det italienske motorløb er for
inkarnerede bilentusiaster med
benzin i blodet.
Turen guides af indehaverne af
Local Living fra den 15-20 maj.

Hvert år byder det legendariske
billøb på tilskuere fra hele
verden, der følger bilerne på
deres rute fra Brescia til Rom og
tilbage igen.
Tag med til Mille Miglia og oplev
stemningen og den brændende
passion for biler sammen med
andre bilentusiaster, der sætter
pris på god mad, eksklusive vine
og uforglemmelige oplevelser.

TAG MED OG OPLEV
ITALIEN PÅ EN NY MÅDE
Local Livings Mille Miglia rejse er en enestående mulighed for
dig, der har en passion for biler og det gode liv, og som gerne vil
dele oplevelsen med ligesindede.
Det eneste du skal sørge for er transporten til Bergamo i Italien.
Oplevelserne er skræddersyet til dig. Når du ankommer, skal du
ikke tænke på andet end at lade dig rive med af stemningen.
Der er stadig enkelte ledige pladser på denne eksklusive rejse.
Prisen er 6.597,- pr. person inkl. 4 overnatninger, 4 x
morgenbuffet, 4 middage og fantastiske oplevelser.

Local Living A/S | +45 28 15 72 41 | www.localliving.dk | CVR: 29 69 07 07

PROGRAM 2018

15.
ONSDAG
- Overværelse af registrering af bilerne på den
imponerende Piazza Vittoria i Brescia, og vi
kigger på de deltagende biler, der er parkeret i
bymidten
- Overværelse af starten af Mille Miglia, 2018
- Middag i Brescia
- Overnatning på Hotel Ambasciatori

- Dagen er til fri disposition - til f.eks. et
besøg på Ferrari museet i Modena eller
shopping i Franciacorte Factory outlet.
- Der er også mulighed for at møde Mille
Miglia billøbet et sted på ruten, og vi
hjælper gerne med ruteforslag
- Sidst på dagen er der vinsmagning på
Berlucci vingården - den største og første
producent af Franciacorta (italiensk
champagne)
- Afskedsmiddag på vores hotel ved
søbredden

- Ankomst med fly fra Danmark til Bergamo
lufthavn
- Indkvartering på Hotel Ambasciatori**** i
Brescia
- Besøg på Mille Miglia museet
- Middag i Brescia, og vi nyder stemningen
inden løbet starter i morgen

16.
17.

FREDAG

TIRSDAG

TORSDAG
- Indtjekning på Hotel Riva Lago ved Iseosøen. Formiddagen nydes i haven, hvor der er
opvarmet pool og betagende udsigt over søen
- Mulighed for besøg på det imponerende
Ferrari museum i Modena
- Bådtur på Iseosøen rundt om den
fascinerende Monte Isola
- Middag på Monte Isola

18.
19.

LØRDAG
- Vi møder Mille Miglia optoget i en af
småbyerne på ruten, inden de kører i mål i
Brescia
- Afrejse fra Bergamo lufthavn sidst på
eftermiddagen
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