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Adriaterhavskysten har alltid vært et
populært reisemål. På italiensk side er
landskapet flatt og det finnes store
sandstrender. På østsiden er landskapet
mer variert og berglendt. Her finnes få
sandstrender, noe som medfører at vannet
blir meget klart og fint. Høydedrag mot
nord reduserer de nordlige vindene i
vinterhalvåret og dette medfører et
behagelig klima hele året. Det er mange
kjente ferieplasser på halvøya Istra. Vi har
valgt middelalderbyen Rovinj til
hovedoppholdet på turen. Turen sørover
går om Sveits mens vi kjører gjennom
Østerrike på turen tilbake.

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

Dag 2: Kiel  Fulda
Frokost før ankomst Kiel kl. 10.00.
Turen går på tyske motorveger forbi
Hamburg, Hannover, Kassel og frem
til Fulda. Middag og overnatting på
Esperanto Hotel.

Dag 3: Fulda  Feldkirch
Vi fortsetter sørover forbi Würzburg
og frem til Ulm hvor det blir et
opphold. Etterpå mot Bodensjøen,
Bregenz og til Feldkirch for middag
og overnatting på Central Hotel
Leonhard.

Dag 4: Feldkirch  Verona
Vi kjører gjennom Liechtenstein før vi
ankommer Sveits. Vi krysser Alpene
over San Bernardinopasset og frem til
Luganosjøen. Fortsetter inn Italia og
ved Milano kjører vi østover over
Posletten forbi Gardasjøen og frem til
Verona. Middag og overnatting på
Hotel Turismo sørøst for sentrum.

Dag 5: Verona  Rovinj
Vi fortsetter til Trieste og videre til
Slovenia. Her blir det en stopp i
Postojna og det blir muligheter for å
besøke de kjente dryppsteinsgrottene.
På ettermiddagen fortsetter vi til
Kroatia og feriebyen Rovinj på
Istrahalvøya. Her skal vi bo i 7 netter
på Hotel Eden.

Dag 6  11: Rovinj
Vi har 6 hele dager disponible i Rovinj
og området rundt. Byen var i
middelalderen bygd på en øy, men
kanalen er i dag igjenfylt og danner et
åpent torg mot havnen. Her er det
trivelig å sitte på en fortausrestaurant
og nyte og se på livet. I de gamle
trange gatene opp mot kirken finnes
ulike forretninger hvor man kan gjøre
innkjøp av lokal karakter. I tillegg til å
slappe av med soling og bading kan
man ta ulike utflukter. En populær
utflukt er en båttur til øyene eller en
fjord utenfor Rovinj. Videre besøkes
byen Pula kjent for sitt fine amfiteater.

Dag 12: Rovinj  Ingolstadt
Vi forlater Rovinj og kjører forbi
Slovakias hovedstad Ljubljana. Videre
til Villach i Østerrike og gjennom flott
alpelandskap frem til Salzburg. Her
krysser vi grensa til Tyskland og
fortsetter forbi München og frem til
Ingolstadt for middag og overnatting
på Ara Comfort Hotel.

Dag 13: Ingolstadt  Celle
Vi fortsetter på tyske motorveger
nordover forbi Nürnberg, Würzburg,
Kassel og frem til Celle hvor det blir
middag og overnatting på Intercity
Hotel.

Dag 14: Celle  Kiel / Oslo
På formiddagen kjører vi nordover til
Kiel og avreise med Color Lines ferje
til Oslo kl. 14.00. Middag/koldtbord
ombord og overnatting i dobbeltlugar.

Dag 15: Oslo  Trøndelag
Frokost ombord før ankomst Oslo kl.
10.00. Turens siste middag inntas på
Alvdal. Retur til Trøndelag på
ettermiddag/kveld.

Avreisedato: 25.september
Prisen inkluderer:
· 12 hotellovernattinger
· 15 frokost
· 1 lunsj
· 14 middag
· Color Line Oslo  Kiel tur/retur

15 DAGERkr. 15.850,
Enkeltrom hotell: kr. 4.200,
Singellugar tur/retur: kr. 980,
Utvendig lugar t/r: kr. 450, p.p.
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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 praktisk å ha med Euro på turen. Man behøver noe penger til
bespisning midt på dagen og til eventuell handling. Videre kan ulike kredittkort
benyttes spesielt ved større innkjøp og for uttak av kontanter. På Color Lines
ferjer kan både Euro og norske kroner benyttes.

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.

RRoovviinnjj

PPuullaa

PPuullaaHHootteell EEddeenn




