15 dager : 22.mars. - 5. april 2018

BELLA ITALIA! Dette er turen hvor

du får med deg mye av det vakre Italia har å by på. En fin tur sydover gjennom Danmark, Tyskland og Østerrike fører oss til to netter og en hel dags opplevelse i vakre Verona. Videre går turen til San Remo på den
vakre italienske blomsterkysten. Etter 5 netter og mange opplevelser kjører vi nordover og har lagt inn to
netter i Østerrike, i Bregenz ved Bodensjøen. Også her har vi flott hotell i sentrum. På denne turen står opplevelsene i kø så meld

deg på til billigste pris, før turen er utsolgt!

EN INNHOLDSRIK TUR!
Dag 1, torsdag 22. mars 2018: Stavanger/
Telemarksporten – Kristiansand – Hirtshals - Kolding, ca 280 km fra Hirtshals: vi
starter turen behagelig på formiddagen
både fra vest og øst og kjører henholdsvis
E39 og E18 frem til samlingspunktet, Kristiansand. Her møtes vi og samles ca kl
15.00. Vi samles i bussen som skal frakte
oss ut i Europa på påsketur. Her får vi alle
hilse på sjåfør og reiseleder, vi får utdelt
ferjebillettene i bussen, og må så gå om
bord i skipet. Vel om bord finner vi våre
plasser i buffètrestauranten. Dette er dagens middag og inkludert i turprisen. Da er
alt lagt til rette for en hyggelig tur over til
Danmark. Tiden om bord benytter vi til å

spise, drikke, shoppe og bli litt bedre kjent
med hverandre. Vel ankommet Hirtshals
setter vi oss i vår behagelige turbuss og
slapper av mens sjåføren loser oss trygt et
lite stykke sørover. Vi overnatter ved Kolding denne natten.
Dag 2, fredag 23.mars 2018: Kolding –
Spreewald, ca 620 km: etter en god frokost på hotellet pakker vi med oss kofferten og finner et sete i bussen, klare for nye
opplevelser. Turen går videre sørover, og
om ikke så lenge passerer vi grensen og
kjører inn i Tyskland. Underveis stopper vi
med behagelige mellomrom for å strekke
på beina, og utpå dagen også for å finne en
plass å spise lunsj (ikke inkl.) Vi kjører
forbi byer som for mange er velkjente,
Lübeck og Schwerin passeres mens vi hyg-

ger oss sammen med gamle venner og også
får nye bekjentskaper på bussen. Busstur
er en hyggelig og sosial måte å reise på.
Ofte treffer man på noen man før har stiftet bekjentskap med og kan hygge seg med
gamle turminner. På kveldingen kommer vi
frem til vårt hotell for natten, i idylliske
Spreewald litt syd for Berlin. Spreewald er
skogområdet som ligger langs elven Spree.
Her er det mange idylliske landsbyer og vi
skal overnatte på Spreewald Parkhotel van
der Valk. Middag på hotellet om kvelden.
Dag 3, lørdag 24.mars 2018: Spreewald –
Pfaffenhofen an der Ilm ca 530 km: først
noe i magen, så nye opplevelser. Turen går
videre sørover og utover dagen fremdeles i
det som tidligere hørte til Øst Tyskland. På
ettermiddagen kjører vi inn i delstaten
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Bayern, og til vårt hotell litt nord for Mün- annet som vitner om gammel kultur og
chen, i byen Pfaffenhofen an der Ilm. Her svunnen tid. Verona er også en moderne
koser vi oss med middag på kvelden.
by og dette kan vi se når vi på ettermiddagen får litt tid til fri disposisjon. Noen
Dag 4, søndag 25. mars 2018, Palmesønvil foretrekke å slappe av og kose seg på
dag: Pfaffenhofen – Verona ca 490 km:
en god Bottega, Trattoria eller Pizzeria
med en solid tysk frokost fortært, setter
med godt drikke og god mat, mens andre
vi oss godt tilbake i vårt gode bussete og
vil benytte seg av anledningen til å tråle
lar oss besnære av det som venter oss;
butikkene etter noen italienske godbiter
vakre alpetopper og nydelige hus i velpå sko, veske eller mote fronten. Etter en
kjent alpestil. Fra Bayern og Pfaffenhofen
begivenhetsrik dag er det igjen tid for
er det ikke lenge til vi passerer grensen og
middag på en italiensk Ristorante i ganger i Østerrike. Vi kjører til Innsbruck hvor
avstand fra hotellet.
vi så svinger opp og over Brennerpasset.
Da er vi over på Italiensk jord, og ferden Dag 6, tirsdag 27. mars 2018: Verona –
går videre ned til Vipiteno, og derfra vide- San Remo ca 420 km: etter frokost tar vi
re gjennom Syd Tirol til Trentino. Dagens farvel med Verona og turen går vest- og
etappe ender i Verona, i regionen Veneto, sørover. Vi kommer inn i det kjente vin
hvor vi skal tilbringe de neste to netter og området Piemonte og kjører ned til kysten
en hel dag. Vi har hotell sentralt i byen og litt vest for Genova, herfra følger vi
alt ligger til rette for mange flotte opple- blomsterkysten vestover til vi på kvelvelser. Middag på en restaurant nær ho- dingen ender i San Remo. Her tar vi inn på
tellet.
vårt 4 stjerners hotell for de neste 5 netter. Hotellet heter Hotel Grand des AngDag 5, mandag 26. mars 2018: I Verona:
lais.
etter frokosten møter vi vår guide i resepsjonen. Hun vil ta oss med på en guidet Dag 7, onsdag 28. mars 2018: I San Retur til fots for å se på alt det vakre denne mo, utflukt til Dolceacqua, halv dag og
byen har å by på. De fleste tenker vel på guiding i San Remo: etter frokost setter
Shakespeares skuespill Romeo og Julie når vi oss i bussen, sammen med lokalguiden
de hører om byen Verona. Vi får se Julies vår, og kjører de ca 50 km til den vakre
balkong og kan om ønskelig røre ved det lille byen Dolceacqua, (som betyr søtt
høyre brystet på statuen av henne for hell vann). Her er et utdrag fra en reisendes
i kjærlighet! Vi vil også få se den impone- notater om landsbyen: Her finner du alt
rende og vakre Arena de Verona og mye det vi nordmenn liker best med Italia. Og
en ting er sikkert- du kommer til å falle
umiddelbart for Dolceacqua. Den byr på
alt fra en spennende historie, og keltisk
kultur til enkel og ærlig mat. Gå over
broen, foreviget av Claude Monet, og
videre opp til slottet som er et av de best
bevarte slottene i Italia. Ta deg god tid
til å rusle rundt i labyrintene av trange
gater og smug- det er så vakkert. Den
lokale vinen Rossese di Dolceacqua er nok

ikke å finne i Vinmonopolets sortiment,
men bør absolutt prøves. Det sies at Napoleon var spesielt glad i denne vinen.
Her finner du også det mange mener er
den beste grappaen i Italia, Grappa di
Dolceacqua. Her er det mulig å forhåndsbestille vinsmaking med lunsj i fjellene,
dette koster 15 Euro og bestilles ved påmelding til turen. På ettermiddagen går
turen tilbake til San Remo og guiden vår
tar oss med på tur i gatene der, slik at vi
får gjort oss bedre kjent med byen. Vi
spiser middag på hotellet om kvelden.
Dag 8, torsdag. 29. mars 2018, Skjærtorsdag: utflukt til Monaco, hel dag: Dagen i dag er viet Monaco. Vi har med oss
lokal guide og koser oss med å betrakte
hvordan de mer og mindre rike og berømte lever. Monaco er verdens nest minste
land etter Vatikanet i Roma. Miniputtstaten tiltrekker seg hvert år en rekke rike
mennesker, som ønsker statsborgerskap i
et land hvor de ikke betaler inntektsskatt.
Med en størrelse på knapt to kvadratkilometer og litt over 33 000 innbyggere, er
fyrstedømmet dermed den tettest befolkede staten i verden. Det stadig økende
folketallet i det lille landet er årsaken til
at bygningene stadig blir høyere. I Monaco
-Ville, gamlebyen i Monaco, finner du fyrstepalasset (Palais du Prince), Saint Nicholas katedralen og Musée Océanographique
de Monaco (Akvarium og marinmuseum). I
Monte Carlo ligger berømte Casino de
Monte-Carlo. Kasinoet er symbolet på
fyrstedømmets rikdom, som i stor grad
kommer fra gambling og turisme. La Condamine er den nest eldste bydelen, og det
er her du finner det store havneområdet
med sine mange yachter og luksusbåter.
Det er mulig å forhåndsbestille lunsj i
Monaco. Dette koster 20 euro inkl. vin og
dessert. Påmelding ved bestilling av tu-

Bregenz

ren. Etter en begivenhetsrik dag reiser vi Pfänder med utsikt over hele Bodensjøen
tilbake til San Remo og vårt hotell. Middag og 240 fjelltopper i Østerrike, Tyskland og
på hotellet.
Sveits. En flott opplevelse! Banen koster ca
10 euro. Det er også mulig å ta en tur med
Dag 9, fredag 30. mars 2018, Langfredag:
en av rutebåtene på Bodensjøen, disse
I San Remo, med mulighet til å melde seg
starter opp sesongen 30.3.18. Kjøp en kompå pesto kurs inkl. lunsj: Dagen i dag er vi
bibillett så får du med deg begge deler om
i San Remo og koser oss. De som ønsker det
du ønsker det. Her er vår sjåfør og reiselekan melde seg på Pesto kurs med tilhørender selvfølgelig både behjelpelig med å få
de lunsj. Dette koster 40 euro og påmelding
billetter og å være med dere på tur. Er
skjer ved påmelding til turen. Vi får smake
været ikke slik at dette frister er Bregenz
forskjellig lokal mat og drikke mens kokken
en fin by å vandre rundt i med mange flotte
lærer oss å lage ekte italiensk pesto. Vi får
museer, kirker og annet. Den eldste delen
også prøve å lage dette selv. Aperitiff og
av Bregenz, Oberstadt er bare noen gater
vin er inkludert. Her har vi med oss vår
stor og ligger litt ovenfor den nye bykjerlokalguide. Ettermiddagen til fri disposisjon
nen. Oberstadt var opprinnelig omgitt av en
i byen. På kvelden spiser vi middag på hofirkantet bymur, hvorav noen deler fortsatt
tellet.
eksisterer i dag. Et av severdighetene er
Dag 10, lørdag 31. mars 2018, Påskeaf- Martinsturm startet som et «befestet hus»
ten: I San Remo: I dag har vi ingen planer og ble opp gjennom århundrene utvidet og
utover å nyte dagen i San Remo. Etter flere ombygd, sist gang på begynnelsen av 1700dager med vår lokalguide er vi nå blitt tallet. Bygget huser også Bregenz bymukjent i byen og kan kose oss med vandring seum. Også verd en titt er det gamle rådlangs havnen og i de koselige gatene. Kan- huset (Alten Rathaus) fra 1662.
skje noen har funnet seg en god restaurant
Dag 13, tirsdag 3. april 2018: Bregenz de vil besøke for siste gang på turen, eller
Hannover ca 660 km: Etter to dager ved
kanskje finne seg en ny favoritt? Nyt dagen!
Bodensjøen på østerriksk side kjører vi over
Om kvelden spiser vi vår siste middag på
grensa og inn i Tyskland. I dag tar vi A7
hotellet her nede.
nordover og milene går raskt unna utover
Dag 11, søndag 1. april 2018, 1. Påske- dagen. Vi stopper med jevne mellomrom
dag: San Remo – Bregenz ca 570 km: gode for å strekke på beina, og utpå dagen også
og mette etter frokost, og med all bagasje for å få kjøpt oss litt å spise (ikke inkl.)På
på plass i bussen vinker vi farvel til San kveldingen kommer vi til Hannover og tar
Remo for denne gang. Vi skal i dag starte inn på vårt hotell for middag og overnatpå turen nordover, men er på ingen måte ting.
ferdig med ferie og opplevelser. Fra Milano Dag 14, onsdag 4. april 2018: Hannover går turen videre mot Sveits, og vi kjører i Kiel: ca 260 km: Vi spiser frokost og paknordenden av Como sjøen før vi kommer ker ut i bussen. I dag er det ikke så lange
over grensen og inn i Sveits. Deretter kjø- kjøreturen, men vi må være i Kiel senest kl
rer vi langs den vakre Lugano sjøen et lite 12.00 for å ta Color Line sin cruise ferje til
stykke og videre gjennom Sveits og Liech- Oslo. Om bord har vi bestilt utvendige lugatenstein. Vi passerer grensen til Østerrike rer til alle. Buffètmiddag om bord er også
og avslutter dagen i Bregenz ved sørenden inkludert. Etter middagen anbefaler vi
av Bodensjøen. Her tar vi inn på vårt hotell gjerne skipets flotte show. Det er mye å ta
i sentrum for overnatting 2 netter. Middag seg til på skipet og natten er ung…
på hotellet om kvelden.
Dag 15, torsdag 5. april 2018: Oslo Dag 12, mandag 2. april 2018, 2. PåskeGrenland - Kristiansand - Stavanger: Vi
dag: I Bregenz: Dagen i dag kan benyttes spiser frokost mens skipet seiler inn Oslo
etter eget ønske, vi anbefaler, om været er fjorden. Vel i land går turen sørover med
fint og sikten god, en tur med Pfänderbahn avstigning langs veien. Etter så mange daopp til det flotte utsiktspunktet på fjellet

ger sammen er det nok flere som har fått
nye venner å vinke farvel til,- og kanskje
også noen som allerede har planlagt neste
tur sammen?

HUSK Å MELDE DERE PÅ ØNSKEDE LUNSJER/OPPLEVELSER UNDER OPPHOLDET I SAN REMO
VED PÅMELDING TIL TUREN

15 dager
kun kr 17.490,pr person ved påmelding før 5.
januar 2018, deretter kr 18.990,Avreisedato: torsdag 22. mars retur torsdag 5. april 2018
Turprisen inkluderer:
 reise i moderne helturistbuss kjørt
av dyktig sjåfør
 reiseleder fra Risdal Touring
 ferje Kristiansand—Hirtshals og
Kiel - Oslo med Color Line
 totalt 13 hotellovernattinger i delt
dobbeltrom
 overnatting i utvendig dobbeltlugar på Color Line Kiel - Oslo
 14 frokoster på hotell/ferje
 14 middager på hotell/ferjer
 guide i Verona
 guide som beskrevet under oppholdet i San Remo
 utflukter som beskrevet, eventuelle inngangspenger ikke inkludert
 alle veiavgifter og bompenger
Tillegg for enkeltrom kr 2.490,- totalt for alle 13 nettene på hotell.
Enkel lugar kr 890,-.
Forbehold om endringer som følge
av forhold utenfor vår kontroll!
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