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ROVINJ Tur 51  

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 dobbelt-
lugar med vindu.

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

Dag 3: Fulda - Chur 
Vi fortsetter sørover forbi Würzburg og 
frem til Ulm hvor det blir et opphold. 
Etterpå kjører vi videre mot Bodensjøen 
og Bregenz. Vi tar et opphold i Vaduz i 
Liechtenstein, før vi ankommer Chur i 
Sveits for overnatting.

Dag 4: Chur - Vicenza 
Vi kjører over San Bernandinopasset 
og frem til Luganosjøen. Fortsetter inn 
Italia og ved Milano kjører vi østover 
over Posletten. Vi passerer sørenden av 
Gardasjøen og ankommer Vicenza øst for 
Verona for middag og overnatting.

Dag 5: Vicenza - Rovinj 
Vi fortsetter til Trieste og videre inn i 
Slovenia. Det blir en stopp i Postojna og 
hvor det er muligheter for å besøke de 
kjente dryppsteinsgrottene. På etter-
middagen 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 

Avreisedato: 3.10
Avreisetidspunkt: Alt. 1,  side 2
Prisen inkluderer:
• 12 hotellovernattinger
• 15 frokost
• 1 lunsj
• 14 middag
• Color Line Oslo - Kiel tur/retur

15 DAGER kr 15.900,- 
Tillegg enkeltrom hotell kr 3.800,-
Tillegg singellugar, tur/retur kr 980,- per person

området rundt. Byen var i middelalderen 
bygd på en øy, men kanalen er i dag igjen-
fylt og danner et åpent torg mot havnen. 
Her er det trivelig å sitte på en fortausre-
staurant 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 ut-
flukter. 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 - München 
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 til München for 
overnatting.

Dag 13: München - Hildesheim 
Vi fortsetter på tyske motorveger nord-
over forbi Nürnberg, Würzburg, Kassel 
og frem til Hildesheim hvor det blir mid-
dag og overnatting på Hotel Novotel i 
sentrum.

Dag 14: Hildesheim - 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 med vindu.

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