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GARDASJØEN
Avreise 15.august - 11 dager kr. 14 990,-

Gardasjøen Lago di Garda
Mellom de bratte lombardiske
fjellene ligger Italias største
innsjø, den vakre Gardasjøen
og lokker.
Et mildt middelhavsklima,
vingårder, beiteland, middel alderborger, koselige
restauranter og livlige byer er
bare noe av det dette området
har å tilby. «Vår» by, Riva del
Garda, ligger svært vakkert til
ved nordenden av sjøen. Her
kan vi glede oss over trange
smug, vakre blomster, hus i
flotte farger, strand promenade, elegante
restauranter, musikk og et
eldorado av butikker som er
åpne til langt på kveld. Hvis
dette ikke er nok, kan dere
bade i sjøen, ta en spasertur i
det vakre landskapet eller bli
med på en av våre flotte

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

Dag 2: Kiel - Merseburg
Vi ankommer Kiel kl. 09.15 og setter kursen mot Merseburg.
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Ferden går via Berlin og Halle før vi ankommer Radisson
BLU Hotel i Merseburg for middag og overnatting

Dag 3: Merseburg - Matrei am Brenner

Utflukter:
Venezia: Innerst i Adriater -

havet ligger Venezia, en av
verdens vakreste byer og
venter på oss. Med sine 400
broer over 150 kanaler er
dette gondolenes rike. Vi
parkerer bussen utenfor byen,
og lar Venezias offentlige
båter ”vaparettoen” overta. I
de trange gatene og smugene
er det kun fotgjengere som
har adgang. Med sine utallige
palasser, vakre kirker, sin
eksotiske arkitektur og mange
museer er Venezia en eneste
stor kulturskatt som vi gleder
oss til å dele med dere. Her
venter Markuskirken, Markusplassen med alle duene,
Sukkenes bro, Rialto-broen,
Dogepalasset og mye, mye
mer. Lunsjen kan inntas på en
av byens utallige restauranter,
der man kan velge og vrake
blant retter og viner som
passer selv den mest kresne.
Med over 12 millioner
besøkende i året har
myndighetene innført høye
avgifter på turisme, noe som
gjenspeiles i prisen på
utflukten. Men ikke la dere
skremme – det er verdt det!

Etter en velsmakende, tysk frokost setter vi kursen for
Østerrike og Park Hotel Matrei. Vi passerer Bayreuth,
Ingolstadt og München før vi sent på ettermiddagen sjekker
vi inn for en god middag og overnatting.

Dag 4: Matrei am Brenner - Riva del Garda
Vi fortsetter i et fantastisk alpelandskap og passerer grensen
til Italia. Naturen her kan ta pusten fra de fleste, og vi
passerer Bolzano før vi ankommer Gardasjøen. Byen Riva del
Garda er den vakreste av alle byene ved innsjøen, og i midt i
sentrum på det store torvet finner vi Hotel Portici hvor vi skal
bo i fem netter.

Dag 5 - 8: Gardasjøen
I disse dagene arrangerer vi tre flotte utflukter
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Dolomittene:
I dag skal vi kjøre en av
Europas vakreste
panoramaveier. Nord-Italias
fantastiske alper kan skilte
med 18 fjelltopper som er over
3000 meter høye, og byr på
noen av de mest spektakulære
naturopplevelsene i Europa.
Ekstremsport-utøvere fra hele
verden har funnet sitt
eldorado her, side om side
med sportsfolk innen lang renn, alpin og hopp. Vi legger
opp til en dag uten de store
utfordringene på idrettssiden,
men ankommer Riva del
Garda etter en dag fullspekket
med naturopplevelser.

Båttur på Gardasjøen
I dag skal vi utforske
Gardasjøen fra Nord til Sør
med en lang, men flott båttur
3,5 t. Første stopp er den lille
byen Limone, der de har
dyrket oliven og sitroner i
århundrer. Vi stopper flere
steder, men er ikke i land ved
noen havner, men opplever
alle de vakre stedene fra
sjøsiden. I Sirmione går vi av
båten ettersom vi skal busse
tilbake. Sirmione ligger på en
smal halvøy som stikker ut i

Dag 9: Riva del Garda - Gera
Tiden har kommet for å forlate Gardasjøen og ta fatt på
hjemveien. Motorveien nordover tar oss gjennom
Brennerpasset med den 192 m høye ”Europabrücke” og forbi
Innsbruck og München. Vi sjekker inn på Novotel Hotel i
Gera for middag og overnatting.

Dag 10: Gera - Kiel
Etter en god frokost setter vi kurs for Nord-Tyskland og Kiel.
Vi passerer Kassel, Hannover og Hamburg før vi sjekker inn
på Stena Line sin båt som har avgang kl.17.45. Ombord spiser
vi en bedre middag før vi unner oss en god natts søvn mens vi
seiler mot nord
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Gardasjøen helt i sør. Med bymur,
vindbro og sine vakttårn fremstår
Sirmione nesten som en liten
borg. De varme kildene, trange
gater og små piazzaer gjør det
lett å like denne byen. Utallige
serveringssteder tilbyr fristende
retter som vi kan nyte til lunsj...
og her må man bare gi etter for
en av Italias fremste spesialiteter:
iskrem! Ingen i verden kan tilby is
som smaker bedre! Når vi etter
noen timer setter kursen mot Riva
del Garda igjen går ferden langs
østsiden av sjøen der vi passerer
byen Garda. Landskapet endrer
nå karakter og vi er tilbake i det
vakre fjellandskapet.

Reisefakta:
* Bussreise
* Båtreise Gøteborg - Kiel t/r
med Stena Line - overnatting i
innvendig dobbelt lugar
* 8 hotellovernattinger med
plass i dobbeltrom
* 10 frokost
* 10 middag hvorav 2 inkl drikke
* Reiseleder

* Tillegg: Enkeltrom kr. 2690,Utvendig lugar kr. 350,- pr pers
når 2 deler lugar
* Utflukter:
Dolomittene kr.600,
Venezia kr. 850,Båttur på Gardasjøen kr. 500,Reisevaluta: Euro, debet og/
eller kredittkort
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Dag 11: Göteborg - Østlandet
Vi ankommer Göteborg kl. 09.15 etter å ha spist frokost
ombord. Vi tar plass i bussen og setter kursen hjemover. Alle
er hjemme i løpet av ettermiddagen/ kvelden.

