
VÅR DAG    2008

Daglig leder  Gunn Janne Fjetland

Mange nordmenn øns-
ker og drømmer om vakre 
kulisser i historiske omgi-
velser som en flott ramme 
rundt sitt bryllup. Vingår-
der og middelalder slott, 
mye god mat og et glass 
Chianti Classico sammen 
med nære venner og fami-
lie. Det er alt man trenger 
for å skape den rette stem-
ningen for et drømmebryl-
lup i de nydelige historiske 
landskaper i Toscana.

Og det er fullt mulig å gjennomføre 
et slikt bryllup. ”Veien til Toscana” 
med daglig leder Gunn Janne 
Fjetland, arrangerer uforglemmelige 
og minnerike bryllupsturer til vakre 
Toscana.

Fra spøk til alvor
Gunn Janne Fjetland har selv studert 
i Toscana i mange år, og det var her 
hun selv ønsket å stå brud, ha et 
uforglemmelig og minnerikt bryllup.
Etter at hun selv hadde brukt tolv 
måneder til å planlegge sitt eget 
drømmebryllup i Toscana, som stod 
den 10. mai 2005, følte hun at det 
nesten var litt trist at hun ikke skulle 
få oppleve dette igjen. Og det var da 
hun sa som en spøk til sin mann at 
hun ønsket å starte sin egen business 
med bryllupsturer til Toscana. Slik at 
hun på den måten fikk være med på 
dette flere ganger. Og slik ble det.

Romantikken står i høysete
”Jeg kan ikke tenke meg noe flottere 
plass for et bryllup enn Toscana. Med 
sine nydelige historiske kulisser, 
sin kunst, og ikke minst mat- og vin 
tradisjoner er det rett og slett perfekt 

for de som ønsker det fullkomne 
drømmebryllupet…og fordelen er 
jo at man får bryllupsreisen med på 
kjøpet”, smiler Gunn Janne.

Mange ønsker en kirkelig vielse 
i en slottskirke med levende lys 
og levende klassisk musikk, der 
romantikken står i høysete. Og det 
er fullt mulig å få denne spesielle 
opplevelsen i Toscana. Men siden 
Italia er et katolsk land hjelper Gunn 
Janne brudeparet med å få ordnet 
de juridiske papirene her hjemme i 
Norge før selve vielsen finner sted i 
Toscana. Deretter er det bare å reise 
til Toscana for å inngå en høytidlig 
og minnerik vielse av ekteskapet.

Drueplukking og vin 
smaking
”Veien til Toscana” arrangerer alt 
fra små til store brylluper, og et 
bryllup i Toscana koster ikke mer 
enn en bryllupsfest her hjemme. 
Man kan få ordnet et drømmebryllup 
til ønsket antall personer fra tre til 
syv dager med full bryllupspakke. 
Bryllupspakken inneholder alt 
fra norsk prest, blomster, klassisk 
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musikk i kirken, fotograf, frisør, 
aperitivo og 3- 4 retters middag med 
vin, dessert og bryllupskake.

Sesongen strekker seg fra april til 
sen oktober, og når druene er modne 
i september kan brudefølget, om 
de ønsker det, få å ta del i ulike 
aktiviteter som arrangeres. Alt 
fra drueplukking til vin smaking, 
utflykter til nydelige landsbyer og 
større byer,- man vil jo gjerne være 
kulturell pilegrim når man først er i 
området.

Siden Gunn Janne har selv studert i 
Toscana i flere år, og har venner og 
kontakter der så gir dette en ekstra 
trygghet for de parene som ønsker å 
velge denne type bryllup.
 ”Man har jo et kjempestort ansvar 
når man arrangerer slike brylluper, og 
man må være tilgjengelig hele tiden 
når bryllupsgruppen er kommet på 
plass. Men når jeg hører sopranen 
synge Ave Maria i den nydelige 
slottskirke, og ser at bruden smiler 
til meg, og mammaen gråter en 
liten gledeståre, da vet jeg at flere 
måneders arbeid har vært vellykket, 
og det er helt fantastisk! Jeg elsker 
denne jobben” stråler Gunn Janne. 
”Vi har over 20 brylluper for 2008, 
det er kjempestas og en stor ære å få 
lov til å ordne dette for de brudepar 
som har denne drømmen, men som 
ikke har mulighet til å få ordne dette 
selv”.

Brudeferden i Hardanger er en ting, 
men en bryllupsferd til Toscana 
er mer en bare et bryllup og en 
bryllupsfest, det er en ”odyssè” i tid 
og kultur, historie og romantikk.
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