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FIRE ALPELAND
Avreise 19.mai - 10 dager kr. 12 500,.

Sveits:
Lille Sveits består av mer enn
70% fjell og er kjent som
alpelandet fremfor noe, men
allikevel har de 8 millioner
innbyggere fordelt på 26
delstater. Det har bodd folk i
Sveits i tusenvis av år, men
landets moderne historie
startet ikke før i 1291.

Sveits - Østerrike - Tyskland og Liechtenstein

Østerrike:
Hva forbinder du med
Østerrike? Store bugnende
blomsterkasser på flotte
trehus, imponerende
fjellmassiver, ren og klar luft
eller hva med wienerschnitzel?
Visste du forresten at
schnitzelen er beskyttet ved
Østerrisk lov?

Tyskland:
Tyskland er ett imponerende
land med sine nærmere 83
millioner innbyggere. Dette
gjør landet til det nest mest
folkerike landet i Europa, samt
at de er en av Europas
ledende kulturnasjoner.
Kommer vi oss litt utenfor
autobahn så vil du med en
gang se Tyskland i ett helt
annet perspektiv.

Dag for dag program
Dag 1: Østlandet - Gøteborg
Den første dagen går ferden til Göteborg. Det blir tid til flere
hyggelige pauser underveis. Vi sjekker inn på Stena Line sin
ferge til Kiel i god tid før avgang kl. 18.45. Mens båten legger
fra kai, koser vi oss med en velsmakende 3-retters middag.

Dag 2: Kiel - Schweinfurt
Etter en god frokost ankommer vi Kiel i Tyskland kl.09.15. Vi
setter kursen for byen Schweinfurt. Vi kjører via Hamburg,
Hannover og Kassel og frem til vårt flotte hotell for middag
og overnatting.
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Dag 3: Schweinfurt - Bregenz

Liechtenstein:
Liechtenstein er egentlig et lite
fyrstedømme med en fredelig
historie. Liechtenstein ligger i
Alpene så vi kan vel si at landet
har en geografi som er dominert
av fjell. Selv om dette er et av
Europas minste land så er det et
av de rikeste land i verden!
Vakker natur, kultur og historie
er noe av det fyrstedømmet
tilbyr oss som turister!

Utflukter:
Phänderbahn: Taubane som
tar oss opp på fjellet over
Bodensjøen - her får vi en
fantastisk utsikt over hele sjøen
samt 240 alpin topper i
Østerrike, Tyskland og Sveits! En
uforglemmelig opplevelse
Berninaexpressen:
Berninaexpressen er et tog som
skal ta oss med på en
uforglemmelig reise blant isbreer
og fjellmassiver i Sveits.
Togreisen finnes på UNESCO´s
verdensarvliste og gjennom
togets panoramavinduer vil vi
raskt forstå hvorfor

Vi forlater vårt fine hotell her ute på Maininsel etter frokost
og fortsetter reisen på gode tyske autobahn, I dag vil vi
oppleve at Tyskland endrer karakter, det vil bli mer å hvile
øynene på. Dagens tur går forbi Ulm og videre rett over på
Østerriksk side frem til byen Bregenz. Vi sjekker inn på Hotel
Messmer hvor vi skal bo i 5 netter.

Dag 4: Bregenz
I dag har vi en rolig dag her i Bregenz. Muligheter for å
tilbringe dagen på egenhånd eller å henge seg på reiselederen
og ta en tur med Pfänderbahn. Felles middag på kvelden

Dag 5: Berninaexpressen
Valgfri utflukt i dag, men kan nevnes at dette er absolutt en av
turens flere høydepunkter så det er verdt å få med seg. Vi tar
plass i bussen og kjører til Chur i Sveits, byen ligger på 593
meters høyde. Vi går ombord i den verdenskjente
Berninaexpressen som skal ta oss med på en unik panorama
togtur over alpene og frem til Tirano i Italia. Vi rusler litt
rundt i byen her før vi vender snuten tilbake til vårt hotell.
Felles middag på kvelden
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Båttur og entre til Mainau:
Turens mest fargerike
opplevelse; båttur ut til
blomsterøya Mainau hvor vi
går i land for å beskue all
blomsterprakten
Appenzeller: Omvisning og
prøvesmaking av den kjente
osten Appenzeller i Sveits
samt edle dråper i
Liechtenstein

Dag 6: Mainau
Ny dag, nytt eventyr! Og i dag blir det en særdeles fargerik
dag ettersom vi skal besøke Mainau. Den en kilometer lange
øya eies av den aristokratiske Bernadotte-familien, som
opprinnelig kom fra Sverige. Familien er fortsatt bosatt i
slottet på øya. Og mens noen deler av barokkbygningen fra
det 18. århundre er åpen for publikum, er dette ikke grunnen
til at flertallet av folk besøker øya. De fleste kommer til å
beundre øyas fantastiske natur og de kunstneriske hagene. I
tillegg til all blomsterprakten finner vi også mer enn 500
varianter av løv-og nåletrær her ute, noen av dem mer enn 150
år gamle.
Felles middag på hotellet om kvelden.
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Dag 7: Prøvesmaking i Liechtenstein og Sveits

Reisefakta:
• Bussreise

Vi har sett og opplevd fantastisk mye mens vi har vært her,
men det kan være fint å få testet ut smaksløkene våre også
mens vi er her i alpeland. I dag vil det være mulighet for å
delta på en utflukt til Sveits for omvisning og prøvesmaking
av den verdenskjente Appenzeller osten, samt videre til
Liechtenstein for prøvesmaking av 4 typer vin hos Hofkellerei
des Fürsten von Liechtenstein.
Felles middag på hotellet om kvelden

• Stena Line Gøteborg - Kiel t/r

med plass i innvendig dobbelt
lugar
• 7 hotellovernattinger med

plass i dobbeltrom
• Bernina ekspressen

Chur - Tirano

Dag 8: Bregenz - Kassel
Det blir litt vemodig å reise hjemover, men i dag legger vi
alpene bak oss og vender snuten mot Kassel og Hotel H4 hvor
vi skal spise middag og overnatte.

• Båttur Meerseburg - Mainau
• Entre til Mainau
• 9 frokost
• 9 middag
• Reiseleder

Dag 9: Kassel - Kiel
Etter en behagelig natt søvn og en god frokost så er vi klare
for siste etappe mot Kiel og Stena Line sin båt over til
Gøteborg. Båten har avgang kl.18.45 og vi samles til turens
siste felles middag ombord.

Tillegg: Enkeltrom kr. 2190,Utflukter:
Phänderbahn kr. 150,- pr pers
Prøvesmaking av ost i Sveits
og viner i Liechtenstein
kr. 500,- pr pers

Reisevaluta: Euro, debet-og/
eller kredittkort.

Dag 10: Gøteborg - Østlandet
Frokost ombord før vi ankommer Gøteborg kl.09.15. Vi tar
plass i bussen og tar fatt på siste biten tilbake til Norge. Alle
er hjemme i løpet av kvelden

