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CINQUE TERRE
M/LAGO MAGGIORE

Avreise 23.september - 12 dager kr. 15 990,Cinque Terre:
Vakre Italia

Blendende vakkert er en
beskrivelse som passer godt til
Cinque Terre. Langs den
italienske kysten mellom La
Spezia og Genova finner vi de
5 land - Cinque Terre - som
egentlig er fem små
fiskerlandsbyer. Området er
ulendt, berglendt og meget
fargerikt - kort sagt ett område
som bør skrives opp på din
liste over steder du bare må
oppleve

Lago Maggiore
Lago Maggiore er en stor
innsjø som ligger på grensen
mellom Sveits og Italia.
Naturskjønn beliggenhet med
de sveitsiske alper rundt seg.
Dette er en av de 3 store
prealpine innsjøene i Europa.
Gardasjøen er den største,
Maggiore den nest største.

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 deilig 3-retters middag
ombord.

Dag 2: Kiel - Griesheim
Etter en god frokost ankommer vi Kiel kl.09.15. Vi setter kurs
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for byen Griesheim. Vi kjører via Hamburg, Hannover,
Frankfurt og frem til Achat Comfort Hotel for middag og
overnatting.

Dag 3: Griesheim - Baveno
I dag er vi klare for nye eventyr og etter frokost tar vi plass i
bussen og vender snuten sørover. Mange synsinntrykk langs
veien i dag; Vi passerer Karlsruhe før vi fortsetter videre på
tyske veier langs den franske grensen. Midt på dagen krysser
grensen inn til vakre Sveits, og passerer byer som Basel,
Luzern og Locarno før vi får hjulene over på italiensk jord.
Flere stopp underveis før vi når frem til nydelige Baveno som
ligger vakkert til ved lake Maggiore. Her skal vi bo fint og
godt i 2 netter på Hotel Simplon. Frokost og middag hver dag.

Dag 4: Baveno
I dag vil det bli mulighet til å delta på naturskjønn båttur fra
Stresa til Isola Bella t/r, eller man kan nyte dagen på egenhånd
her i Baveno.

Kjetils Bussreiser AS

Tlf +47 62 83 52 20

www.kjetilsbussreiser.no

Utflukter:
Båttur Stresa - Isola Bella:
Isola Bella betyr skjønnhetens
øy, og det er ikke uten grunn.
Denne perlen av en øy finner
vi ca 400 meter fra Stresa ute
i Maggioresjøen. Ute på øya
finner vi uvurderlige
arkitektoniske og botaniske
skatter, en fiskelandsby med
mer, en opplevelse vi sent vil
glemme

Dag 5: Baveno - Sestri Levante
Santa Margherita og
Portofino:
Bli med, opplev fiskelandsbyer
med pastell fargede hus, rusle
langs havnen og nyte god mat
på lokale restauranter. Vi tar
plass i bussen og kjører langs
kysten mot Santa Margherita,
vi tar oss tid til å titte litt på
landsbyen før vi går ombord i
vår båt som skal ta oss videre
til pittoreske Portofino, en av
de mest populære stedene på
den italienske riviera. Vi
tilbringer en god stund her før
vi returnerer tilbake mot
Santa Margherita og vår
ventende buss.

Etter ett flott opphold her ved Lago Maggiore må vi dessverre
ta farvel med Stresa, men fortvil ikke, dette blir bare bedre og
bedre. I dag gjør vi ett besøk hos en av de ledende
produsentene av Italiensk vin; Cascina Desderi for omvisning
og prøvesmaking før vi kommer frem til Cinque Terre, den
Italienske Riviera og vårt flotte hotell i Sestri Levante,
Grande Albergo Hotel. Hotellet ligger tett på
strandpromenaden og kun ett steinkast fra havet. Vi gjør oss
kjent og møtes til felles middag på kvelden.

Dag 6 Sestri Levante /Cinque Terre
Etter frokost blir vi møtt av vår lokalguide som skal være med
oss i dag. Vi skal oppleve Cinque Terre på nært hold, med
buss, med båt, med tog, med vandring, husk kamera, for her
blir det mye å feste på minnet! Tilbake på hotellet om
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ettermiddagen. Vi møtes til felles middag og prater om dagens
opplevelser

Dag 7 og 8: Sestri Levante med utflukter

Reisefakta:

Vi har ytterlige to dager her i den magiske idyllen hvor det er
mulighet til å delta på flere flotte utflukter eller bare nyte
dagene på egenhånd. Felles middag hver kveld. ( se utflukter )

• Bussreise
• Overfart med Stena-Line

Gøteborg - Kiel t/r med plass i
2 sengs innvendig lugar
• 9 hotellovernattinger med

plass i dobbeltrom
• 11 frokost
• 11 middag hvorav 2 inkl drikke

Dag 9: Sestri Levante - Kiefersfelden
Med mange gode minner i koﬀerten må vi i dag vende snuten
nordover igjen. Dagens mål er Kiefersfelden som ligger på
grensen mellom Østerrike og Tyskland - på veien dit passerer
vi kjente steder som Modena, Verona, Trento, Bolzano og
Innsbruck. Middag og overnatting blir på Gashof Hotel zur
Post

• City tax i Sestri Lavente
• Heldagsutflukt i Cinque Terre

med lokalguide
• Båttur i Cinque Terre
• Tog tur i Cinque Terre
• Reiseleder

Tillegg:
Enkeltrom kr 2990,Utflukter:
Båttur med privat båt Stresa Isola Bella t/r kr. 400
Santa Margherita og Portofino
kr.500
Reisevaluta: Euro, debet-og/eller
kredittkort

Dag 10: Kiefersfelden - Braunschweig
I dag blir en dag på hjul, vi skal forflytte oss videre på tyske
veier.Vi passerer storbyen München, Nürnberg og Leipzig på
vei mot vårt flotte hotell for natten; Steigenberger Parkhotel
Braunschweig. Felles middag om kvelden.

Dag 11: Braunschweig - Kiel
Vi har god tid på veien til Kiel i dag så kanskje finner vi på
noe impulsivt underveis, men kommer helt an på hvordan
trafikken flyter i dag. Stena Line går fra Kiel kl.18.45, ombord
nyter vi båtens middagsbuﬀet med drikke inkludert.
Nattseiling over til Gøteborg.

Dag 12: Gøteborg - Østlandet
Vi legger til kai kl. 09.15 og etter en god frokost tar vi fatt på
siste biten mot Østlandet. I løpet av kvelden er alle hjemme.

