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SYD-TYROL - Dolomittene Tur 33  

På denne turen til Syd-Tyrol i de italienske Dolomittene benyttes buss på reisen sørover og fly 
tilbake fra Venezia. Vi får oppleve mye flott alpenatur både i Østerrike og i Italia. 

Dag 1: Trøndelag - Oslo / Kiel 
Tidlig avreise fra Trøndelag. Frokost på 
Alvdal og kl. 14.00 avreise med Color 
Lines ferje til Kiel. Lunsjbuffet etter av-
gang. Underholdning, musikk og hygge 
utover kvelden. Overnatting i innvendig 
dobbeltlugar.

Dag 2: Kiel - Fulda 
Frokost ombord før ankomst Kiel kl. 
10.00. Turen går sørover på tyske motor-
veger forbi Hamburg, Hannover, Kassel 
og frem til Fulda. Middag og overnatting 
på Hotel Fulda Mitte.

Dag 3: Fulda - Kitzbühel 
Turen fortsetter sørover forbi Würzburg, 
Nürnberg, München og grensa til Øster-
rike passeres ved Kufstein. Vi kjører frem 
til Kitzbühel, et kjent feriested både som-
mer og vinter. Vi skal overnatte på Hotel 
Maria Theresia som ligger i sentrum.

Dag 4: Kitzbühel - Bruneck 
Vi fortsetter til Mittersill og mot Zell am 
See. Herfra kjører vi sørover over alpe-
passet Großglockner, et av de høyeste 
alpepassene i Østerrike. På sørsiden av 
passet blir det opphold i byen Heiligen-

9 DAGER kr 12.950,-
Tillegg enkeltrom hotell kr 2.980,-
Tillegg singellugar kr 480,-
Tillegg utvendig lugar kr 225,- per person

Avreisedato: 5.6
Avreisetidspunkt: Alt. 1, side 2
Prisen inkluderer:
• Color Line Oslo - Kiel
• 7 hotellovernattinger
• 9 frokost
• 1 lunsj
• 7 middag
• Inngang Trauttmansdorff slott og hage
• Fly Venezia - Værnes

Pordoipasset

Trauttmansdorff slott Trauttmansdorff slott Parkhotel Schönblick

Kitzbühel

Kitzbühel

Parkhotel Schönblick

Cortina

blut. Vi fortsetter mot Lienz og grensa til 
Italia passeres før vi kommer til Pus-
tertal. Det blir overnatting i 5 netter på 
utmerkede Hotel Schönblick som ligger i 
Bruneck like vest for Toblach. Middag og 
frokost på hotellet under oppholdet.

Dag 5 - 8: Bruneck 
Under oppholdet blir det en kombinasjon 
av rolige dager i flott turterreng og inter-
essante utflukter. 
- En heldagsutflukt går først til Cor-
tina, en kjent ferieby som arrangerte OL 
i 1956. Herfra kjører vi vestover gjennom 
Dolomittene over Pordoipasset. Vi fort-
setter vestover og nedover Val Gardena.
- En dag blir det utflukt til Bolzano 
og Merano. I Merano besøkes det flotte 
hageanlegget på Trauttmansdorff slott.
Man kan også ta en gondolbane til fjell-
toppen Kronplatz. Herfra er det flott 
utsikt over fjelltoppene i Dolomittene. På 
hotellet er det basseng og spa-muligheter.

Dag 9: Bruneck - Venezia - Værnes 
På formiddagen går turen forbi Cortina 
og frem til Venezia. Kl. 13.45 blir det 
avreise med Norwegians fly til Oslo og 
videre frem til Værnes kl. 18.35.


