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LIDO DI JESOLO
Avreise 9.september - 14 dager kr.15 990,-

Lido di Jesolo
Lide di Jesolo ligger i Veneto
regionen i Italia, bare 50 km
fra Italia, og byen er vel
kanskje mest kjent for sin 13
kilometer lange sandstrand.
Det er meget langgrunt her,
men liker du ikke å bade så
kan strandpromenaden tilby
et stort utvalg av restauranter,
underholdning, kaﬀe barer,
isbarer og mye mer. Går du lei
av dette er du hjertelig
velkommen til å bli med på en
av våre flotte utflukter i
området her; hva med en
båttur til Venezia, en utflukt
til vakre Trevisio eller
prøvesmaking av vin på
Castello de Roncade?
Hva mer kan vi ønske oss på
en tur enn behagelig klima nå
som høsten har kommet til
Norge, herlige og blide
medreisende, fint hotell og
minnerike opplevelser?
Vi gleder oss til å oppleve
Veneto regionen sammen
med deg!
Alle rom med balkong og
side - utsikt til havet

Nyhet!

Dag for dag program:
Dag 1: Østlandet - Gøteborg
Med alle vel ombord i bussen går ferden til Göteborg, der vi
sjekker inn på Stena Line sin ferge til Kiel. Mens båten legger
fra kai møtes vi til en deilig 3-retters middag ombord, i front
på dekk 7, 2 glass med drikke inkludert pr person.

Dag 2: Kiel - Gera
Vi våkner opp etter en rolig overfart til Tyskland og er klare
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for en ny dag. Etter frokost klapper vi til kai i Kiel kl.09.15,
rusler i land og tar plass i bussen. Dagens bestemmelsessted er
Gera som ligger i gamle Øst-Tyskland. På veien hit passerer vi
blant annet kjente steder som Halle og Leipzig. Middag og
overnatting på Novotel Hotel.

Dag 3: Gera - Mittersill
I dag får vi en flott dag langs veien, landskapet forandrer seg
til det bedre og vi får mye flott å hvile øynene på i det vi
passerer steder som Bayreuth, Nürnberg og Ingolstadt før vi
begynner på ringen rundt München. Etterhvert krysser vi
grensen inn til Østerrike ved Rosenheim før vi kommer frem
til Hotel-Gastof Bräurup i Mittersill for middag og
overnatting.

Dag 4: Mittersill - Lido di Jesolo
Endelig dagen vi har ventet på! Vi kommer frem til Italia,
Veneto-regionen og nydelige Lido di Jesolo hvor vi skal nyte
klimaet, omgivelsene og fine opplevelser de neste dagene. Vi
sjekker inn på Hotel Croce di Malta for 7 netter. Hotellet
ligger sentralt til ved den lange sandstranden og innen
rekkevidde til det meste. Alle rom har balkong og sideveis
havutsikt slik som bildet viser. Frokost og felles middag hver
dag mens vi er her. Du kan velge å nyte dagene her eller bli
med Kjetils Bussreiser på nevnte utflukter.
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Venezia
Kanalbyen som er bygd opp
på millioner av påler ute i
Adriaterhavet er en
uforglemmelig opplevelse.
Byen består av små og store
kanaler, gondoler, vakre broer
og har den verdenskjente
Markusplassen som byens
hjerte. Men ikke nok med det,
her finner vi også historiske
monumenter som Sukkens
Bro og Dogepalasset.

Treviso
Provinsen Treviso bærer
fortsatt sitt gamle kalle navn
"Marca", en middelalder term
som ble brukt til å indikere
grenselandene som under
første verdenskrig var
bakteppe for heroiske
hendelser.
Området er preget av vannet i
Piave, Sile og Livenza-elvene,
sjarmerende landskap som
blander seg med vakre åser og
blomstrende felt som er
prikket med elegante og
staselige hjem.

Dag 5 - 10 Lido di Jesolo med utflukter
Mange flotte dager skal vi bo på dette fantastiske stedet håper du nyter hvert minutt enten i solen, på egenhånd eller
sammen med oss i Kjetils. Uansett møtes vi til felles middag
hver kveld!

Dag 11: Lido di Jesolo - Innsbruck
Etter noen deilige dager på italiensk jord må vi dessverre
takke for oss å vende snuten nordover, men også dagen i dag
byr på mange fine naturopplevelser for øynene mens vi
beveger oss over fjellene mot Østerrike og Innsbruck.
Middag og overnatting på Alphotel Innsbruck.
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Dag 12: Innsbruck - Merseburg
Vi forlater Tyrol sin største by, kjører over grensen tilbake til
Tyskland og fortsetter rundt München og i retning gamle ØstTyskland for middag og overnatting på Radisson BLU hotell i
Merseburg

Reisefakta:
* Bussreise

Dag 13: Merseburg - Kiel

* Båtreise Gøteborg - Kiel t/r
med plass i innvendig dobbelt
lugar

Vi nyter en god tysk frokost før vi sjekker ut og vender snuten
mot Kiel og Stena Line sin terminal. Etter en god buﬀet
middag og mye sosial prat om turens opplevelser sover vi oss
over til Sverige og Göteborg

* 4 Mellom overnattinger på
gode hotell
* 7 netter på fine Hotel Croce di
Malta hvor alle rom har
balkong med sideveis
havutsikt
* 13 frokost
* 13 middag
* Reiseleder fra Kjetils
Bussreiser
Tillegg:
Enkeltrom/lugar kr. 2690,Utvendig lugar på Stena kr 300,pr pers når to deler
Utflukter:
Venezia inkl. guidet rundtur med
lokalguide kr. 700 pr pers
Treviso med guidet rundtur,
samt omvisning og
prøvesmaking av 5 typer vin kr.
400,- pr pers

Dag 14: Göteborg - Østlandet
Kl.09.15 legger vi til kai og er klare for siste etappe mot
hjemstedet og Norge. Vi gjør en stopp ved Nordby senteret
for litt shopping og mulighet til lunsj før vi kjører over
grensen til eget land. Alle er hjemme i løpet av kvelden!

Vi takker for turen
og
for hyggelig reisefølge!
Vel hjem

