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Gardasjøen ligger sør for Alpene og er
Italias største innsjø. I nord er sjøen
omkranset av høye fjell. Mot sør åpner
flatlandet seg mot Posletta. Klimaet er
svært behagelig og stedet tiltrekkende for
turister. Vi ligger i ro i byen Desenzano på
sørsiden av Gardasjøen. På turen besøkes
Verona og det vil være muligheter for å se
en operaforestilling på den store
utearenaen. Turen nordover går gjennom
Sveits. Vi benytter Color Lines ferje Oslo 
Kiel tur/retur på reisen.

Dag 1: Trøndelag  Oslo / Kiel
Tidlig avreise fra Trøndelag. Frokost
på Alvdal og avreise med Color Lines
ferje fra Oslo til Kiel kl 14.00.
Koldtbord ombord og overnatting i
utvendig dobbeltlugar.

Dag 2: Kiel  Kassel
Turen går på tyske motorveger forbi
Hannover og frem til Kassel hvor det
blir middag og overnatting på
Wyndham Garden Hotel.

Dag 3: Kassel  Innsbruck / Matrei
Vi fortsetter sørover forbi Nürnberg og
München. Videre til Garmisch
Partenkirchen og til Tyrols hovedstad
Innsbruck. Overnatting på Parkhotel
Matrei sør for Innbruck.

Dag 4: Matrei  Desenzano
Grensa til Italia passeres ved
Brennerpasset. Videre forbi Bolzano

og Trento før vi tar av mot Gardasjøen
og byen Desenzano som ligger på
sørsiden av sjøen. Her skal vi bo i 4
netter på Hotel Bonotto. Hotellet
ligger ca. 100 meter fra stranden ved
Gardasjøen. Ankommer Desenzano
tidlig på ettermiddagen.

Dag 5  7: Gardasjøen
Muligheter for avkobling, soling,
bading og handling. Det blir
muligheter for en båttur på
Gardasjøen. Det blir utflukt til til
Verona og man kan overvære
forestillingen «Aida» på den store
utearenaen i Verona.

Dag 8: Desenzano  Stuttgart
Vi forlater Gardasjøen og kjører
vestover mot Milano. Herfra kjører vi
nordover til Sveits. Vi passerer Lugano
før vi kjører over San
Bernandinopasset. Vi kjører gjennom
Liechtenstein før vi ankommer
Bregenz i Østerrike som ligger i
østenden av Bodensjøen. Videre til
Tyskland forbi Ulm og til
Stuttgart/Harrenberg.

Dag 9: Stuttgart  Hildesheim
Vi fortsetter nordover i Tyskland forbi
Würzburg og frem til Hildesheim.
Middag og overnatting på Novotel
Hildesheim.

Dag 10: Hildesheim  Kiel / Oslo
Vi kjører forbi Hamburg og frem til
Kiel. Herfra tar vi Color Lines ferje kl
14.00 til Oslo. Middag/koldtbord
ombord og overnatting i utvendig
dobbeltlugar.

Dag 11: Oslo  Trøndelag
Frokost ombord før ankomst Oslo
kl.10.00. Turen går nordover
Østerdalen til turens siste middag på
Alvdal. Retur til Trøndelag på
ettermiddag/kveld.

Avreisedato: 4.juli
Prisen inkluderer:
· 8 hotellovernattinger
· 11 frokost
· 1 lunsj
· 10 middag
· Color Line Oslo  Kiel tur/retur med

utvendig lugar
· Utflukt Verona

11 DAGER kr. 14.670,
Enkeltrom hotell: kr. 1.920,
Operaforestillingen «Aida»

i Verona: kr. 350,
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Praktiske opplysninger

Bussturen::
På turen benyttes helturistbuss, utstyrt med toalett, aircondition, minikjøkken
hvor det serveres kaffe m.m. uten ekstra kostnad. Små klaffebord på stolryggene
og fra kjøleboks selges mineralvann. Under turen vil det bli regelmessig stopp
for bespisning og røykepauser.

Ferjene:
Under reisen benyttes Color Lines ferjer mellom Oslo og Kiel begge veger. Da
vi skal reise med ferje første dag, bør nødvendig utstyr som trengs ombord,
medtas i håndbagasje.

Valuta:
Det vil være nødvendig å veksle et mindre beløp i Euro for bespisning ved
reisen både sørover og nordover, samt under oppholdet. Videre kan ulike
kredittkort benyttes spesielt ved større innkjøp og for uttak av kontanter.

Pass: Husk gyldig pass
Pass er eneste gyldige identifikasjonsdokument for nordmenn og må
medbringes selv for reiser innenfor Schengenlandene. Passet må være gyldig
minst til hjemkomst dato. Legg ikke passet i koffert eller lignende, men ha det i
eventuell håndbagasje så det er lett tilgjengelig.

Tollregler:
Ved returen til Norge gjelder følgende tollregler, og for alkohol er 3 alt.
kombinasjoner:
A1) 1 liter brennevin + 1,5 liter vin + 2 liter øl/rusbrus
A2) 3 liter vin + 2 liter øl/rusbrus
A3) 5 liter øl
Tobakk: 200 sigaretter eller 250 g tobakk, alternativt 1,5 liter vin.
Mat: 10 kg kjøtt og melkeprodukter (kun tillatt fra EU/EØS land)

NB! Alle tollvarer skal bæres av den enkelte iland.
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