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Tur 45

Tur 46

GARDASJØEN med opera i Verona

RIMINI ”Trekkspilltur”

Vi kaller denne turen for «Trekkspilltur 
til Rimini». Den arrangeres for utøvere
 og andre «trekkspillfrelste». Vi ligger 
iro i 8 netter på hotell i Rimini. Under 
oppholdet arrangeres utflukter. En går til 
Castelfidardo hvor vi finner mange kjente 
trekkspillfabrikker. Her besøkes også et 
trekkspillmuseum. 

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 gjør stedet tiltrekk-
ende for turister. Vi ligger iro 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.

På reisen benyttes Color Lines ferjer mel-
lom Oslo og Kiel begge veger. 

På turen sørover i Tyskland blir det 
overnatting i Fulda før vi ankommer 
Tyrols hovedstad, Innsbruck, neste dag. 
Siste etappe blir gjennom alpene over 
Brennerpasset og sørover til Gardasjøen 
og byen Desenzano hvor vi skal bo i 4 
netter. Turen nordover går vestover forbi 
Milano og gjennom flott alpelandskap i 
Sveits. Vi kjører gjennom Liechtenstein 
før Bodensjøen. Overnatting i Ulm som 
ligger ved Donau og byen er kjent for sine 
høye kirkespir. Siste overnatting har vi i 
Hildesheim, før Kiel.

Avreisedato: 4.7
Avreisetidspunkt: Alt. 1,  side 2
Prisen inkluderer:
• 8 hotellovernattinger
• 11 frokost
• 1 lunsj
• 10 middag
• Color Line Oslo-Kiel tur/retur m/utv.lugar
• Utflukt Verona

11 DAGER kr 14.670,-
Tillegg enkeltrom hotell kr 1.920,-
Tillegg operaforestillingen «Aida» i Verona kr. 350,-

Verona Utearenaen i Verona“Aida”

Verona Innsbruck

Desenzano
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Tur 47  LAGO MAGGIORE, Italia og blomsterøya Mainau

Tur 46RIMINI ”Trekkspilltur”

Avreisedato: 24.5, 6.9
Avreisetidspunkt: Alt. 4,  side 2
Prisen inkluderer:
• 12 hotellovernattinger
• 14 frokost
• 1 lunsj
• 13 middag
• Color Line Oslo-Kiel tur/retur
• Utflukt Castelfidardo og San Marino

15 DAGER kr 14.680,-
Tillegg enkeltrom hotell kr 2.600,-

Videre tar vi en utflukt til lilleputt-
staten San Marino hvor selve byen ligger 
på en høy klippe med flott utsikt utover 
landskapet. Man kan nyte flotte ferie-
dager på Riminis store sandstrand. På 
kveldene er det mye musikk, dans og 
hyggelig sosial samvær.

I tillegg til flotte dager i Italia, inngår en 
fin busstur sørover gjennom Tyskland 
og Sveits. Videre kjører vi nordover gjen-
nom Østerrike og noe lenger mot øst i 
Tyskland. På denne reisen får man virke-
lig oppleve mye flott alpelandskap.

Vi benytter Color Lines store ferje 
mellom Oslo og Kiel begge veger.

San Marino 

Stresa

Isola Bella Vierwaldstättersjøen

Luzern

Mainau

Denne turen går i påsken i midten av 
april. Da har våren kommet langt sør i 
Europa. Vi kjører først over alpene til 
innsjøen Lago Maggiore som ligger vest 
for Milano. Her bor vi i byen Stresa og 
har en båttur ut til øya Isola Bella. På øya 
ligger et slott med et fint hageanlegg og 
alle store trær står på denne tiden i full 
blomst. Magnoliatrær med sine hvite og 
rosa store blomster er spesielt flotte. Vi 
kjører tilbake gjennom alpene. (Vi må 
kjøre tunneler da fjellpassene over alpene 

ikke er åpne enda.) Turen går så langs 
Vierwaldstättersjøen frem til Luzern og 
videre til Bodensjøen. På blomsterøya 
Mainau står alle løkblomster, tulipaner, 
liljer m.m. i full blomst. Vi kjører videre 
nordover i Tyskland og får 2 overnattin-
ger før Color Lines ferje Kiel - Oslo.

På utreisen benyttes DFDS sin ferje fra 
Oslo til København og Scandlines fra 
Gedser til Rostock.

Avreisedato: 8.4
Avreisetidspunkt: Alt. 2,  side 2
Prisen inkluderer:
• DFDS Oslo - København
• Color Line Kiel - Oslo
• 8 hotellovernattinger
• 9 frokost
• 1 lunsj
• 6 middag
• Båttur Isola Bella
• Inngang Mainau

11 DAGER kr 12.980,-
Tillegg enkeltrom hotell kr 2.750,-
Tillegg singellugar tur/retur kr 900,-
Tillegg lugar med vindu kr 200,- per person


