
Vi inviterer til en påsketur vi er stolte av å ha laget! 

Bli med oss på en spennende rundreise hvor vi starter 

med et flott ferjecruise fra Oslo til Kiel med Color 

Line, deretter kjører vi med behagelige dagsetapper 

sørover Europa. Innlagte opplevelser underveis hver 

dag, Schloss Schwerin i Tyskland og kurbyen Karlovy 

Vary i Tsjekkia besøker vi før vi kommer til idylliske 

 

12 dager : 6. - 17. april 2017 
Riva del Garda ved Gardasjøen. Her skal vi bo 4 

netter på deilig, 4-stjerners hotell midt i sentrum 

før vi tar fatt på hjemreisen. Ikke noe nedtur, det 

- nye inntrykk står for tur. Gjennom Sveits med stopp 

i Lugano før vi krysser grensen til Tyskland. 2 netter 

skal vi bo i Memmingen, og derfra har vi utflukt til 

Insel Mainau - øyen i Bodensjøen hvor svenske Grev 

Bernadotte bodde og virket store deler av sitt liv. Vi 

skal også innom den spesielle byen Rothenburg ob der 

Tauber i Tyskland før vi nærmer oss hjemlige trakter.  

 

Dag 1, torsdag 6. april 2017 : Stavanger/

Sørlandet/Telemark – Oslo, ca 330 km 

fra Kristiansand : Vi starter fra Stavanger 

Byterminal om morgenen og kjører sørover 

E39 mot Kristiansand. Underveis er det 

selvsagt mulighet for påstigning – også 

videre østover E18. Fra Oslo reiser vi kl 

14.00 med den flotte cruiseferjen til Color 

Line - og om bord har vi selvsagt inkludert 

gode lugarer, innvendig og oppe i båten. 

Vi møtes til felles og storslagent 

buffètbord i restauranten, før resten av 

kvelden om bord er fri. Husk at der er 

imponerende show hver kveld i «Show 

Lounge» helt forut i skipet!  
 

Dag 2, fredag 7. april 2017 : Kiel - 

Schwerin - Leipzig-Halle, ca 430 km : 

Dagen starter med deilig frokostbuffèt om 

bord på skipet, før vi ankommer til Kiel kl 

10.00 - og vi stiger straks i land. Kursen er 

satt, vi skal frem forbi Lübeck og ned til 

Schwerin hvor vi får tid til å besøke 

Schloss Schwerin - midt i byen. Veien vide-

re tar oss frem til Leipzig-Halle hvor vi 

stopper for middag og overnatting. 
 

Dag 3, lørdag 8. april 2017 : Leipzig-

Halle - Karlovy Vary - Neustadt an der 

Donau, ca 460 km : Med god frokost fra 

hotellet innabords, tar vi oss videre på vår 

ferd. Vi skal inn i grensetraktene mellom 

Tyskland og Tsjekkia, krysser etter hvert 

grensen - og vi gjør et lengre stopp midt 

på dagen i kurbyen Karlovy Vary - eller 

Karlsbad som den heter på tysk. Ettermid-

dagen bruker vi for å komme frem til Neu-

stadt an der Donau - og vi sjekker inn for 

middag og overnatting på vårt hotell. 
 

Dag 4, søndag 9. april 2017 : Neustadt an 

der Donau - Riva del Garda, ca 480 km : 

Frokost på hotellet. Vi er i Bayern, en av 

de viktigste delstatene i Tyskland - og 

delstaten strekker seg helt frem til den 

tysk/østerrikske grensen. Underveis passe-

rer vi idylliske Wasserburg am Inn, vi kom-

mer forbi Rosenheim og fortsetter langs 

elven Inn inn i Østerrike ved Kufstein. Vi 

lar oss imponere av Alpene og ved Inns-

bruck dreier vi av og stiger oppover mot 

Brennerpasset. Her krysser vi grensen inn 

til Italia og lange nedstigninger tar oss 

frem mot Gardasjøen og Riva del Garda 

hvor vi sjekker inn for middag og overnat-

ting 4 netter på vårt sentrumsbeliggende 4

-stjerners hotell. Nå skal vi kose oss! 
 

Dag 5 - 7, mandag 10. - onsdag 12. april 

2017 : Ved Gardasjøen / utflukter : Vi 

nyter dagene ved Gardasjøen, men har 

også lagt opp til noen interessante utfluk-

ter ; bl.a. skal vi en dag til Verona og der 

får vi med oss en lokalguide som skal vise 

oss og fortelle om byen og dens severdig-

heter - i tillegg til at vi får tid på egen 

hånd. Båttur blir det også tilbud om mens 



 

vi oppholder oss ved Gardasjøen - og vi 

skal besøke en lokal vingård. Alt er selv-

sagt frivillig. Man kan gjerne bare gi seg til 

og holde seg i ro ved vårt hotell, eller man 

kan legge opp «sitt eget løp» dersom det 

er ønskelig. 
 

Dag 8, torsdag 13. april 2017 : Riva del 

Garda - Lugano - Memmingen, ca 550 

km : Vi tar farvel med vårt vertskap straks 

etter frokost. Nå går veien langs vestsiden 

av Gardasjøen, ut på de italienske motor-

veier og milene glir raskt unna mens vi 

passerer kjente byer som Brescia, Berg-

amo og Milano. Snart begynner klatreetap-

pen, nesten som i sykkelløpet Giro ‘d Ita-

lia. Strevet, som buss og sjåfør tar seg av - 

skal bringe oss opp i de italienske og sveit-

siske alper. Pausen midt på dagen har vi i 

Lugano, i nydelige omgivelser ved den 

vakre innsjøen. Videre fortsetter vi gjen-

nom Sveits og behagelig nok passerer vi 

under sagnomsuste San Bernardino-passet i 

tunnel. Ut av Sveits krysser vi langs gren-

sen til Liechtenstein. Grensen inn til Tysk-

land krysser vi ved Bregenz og vi fortsetter 

det korte stykket opp til Memmingen hvor 

vi sjekker inn for middag og overnatting 2 

netter på vårt gode hotell midt i sentrum. 
 

Dag 9, fredag 14. april 2017 : Frivillig 

utflukt til blomsterøya Mainau og Boden-

sjøen, ca 260 km : Etter en god frokost på 

hotellet er det klart, for de som vil - å bli 

med på utflukt til øya hvor grev Bernadot-

te, den svenske prinsen 

som giftet seg borgerlig 

uten kongens godkjen-

ning og som dermed 

frasa seg sine kongelige 

titler - bygde sitt livs-

verk.  B lomsterøya 

Mainau. Vi får se den 

vakre hagen og det som 

allerede blomstrer før vi 

fortsetter forbi Kon-

stanz, ned langs vest-

bredden av Bodensjøen 

og frem til østerrikske 

Bregenz. Her får vi også 

litt tid før vi returnerer til hotellet vårt 

for ny middag og overnatting. 
 

Dag 10, lørdag 15. april 2017 : Mem-

mingen - Rothenburg ob der Tauber - 

Göttingen, ca 480 km : Frokost før vi tar 

oss frem til den romantiske byen Rothen-

burg ob der Tauber, som ligger ved turist-

veien «Romantische Strasse». Rothenburg 

er kjent for sin velbevarte bymur, sitt 

spesielle bygningsmiljø og for en julebu-

tikk som er åpen hele året! Med nye inn-

trykk herfra, fortsetter vi nordover og 

frem til Göttingen hvor vi stopper for kvel-

dens middag og overnatting. 
 

Dag 11, søndag 16. april 2017 : Götting-

en - Flensburg - Aarhus, ca 600 km : Vi 

forlater Göttingen etter frokost på hotel-

let og følger nå motorvei A7 nordover forbi 

Hannover, over Lüneburger Heide. Forbi 

Hamburg velger vi den veien som gir oss 

minst kø - og nord i Schleswig-Holstein 

stopper vi for ettermiddagens middag. 

Mette tar vi oss en times tid etterpå tid til 

grensehandel ved Flensburg, innen vi kjø-

rer et par timers tid videre nordover - til 

Aarhus hvor det blir overnatting.  
 

Dag 12, mandag 17. april 2017 : Aarhus - 

Hirtshals - Kristiansand/Stavanger/

Grenland, ca 190 km : Deilig, dansk mor-

genmat før vi setter oss i bussen for siste 

etappe utenlands. Frem til Hirtshals og 

derfra ferjeoverfart med MS Superspeed I 

kl 12.15 til Hirtshals. Allerede kl 15.30 

beregner vi landkjenning og vi fortsetter 

straks etter vest-/østover i forhold til hvor 

våre gjester kommer fra. 

 

12 dager 

kun kr 11.990,- 
pr person ved påmelding før 15. 

januar 2017, deretter kr 13.990,- 
 

Avreisedato: torsdag 6. april 2017 

- retur mandag 17. april (2. påskedag) 
 

Turprisen inkluderer: 

� reise i moderne helturistbuss kjørt 

av erfaren og dyktig sjåfør 

� velorientert reiseleder fra Risdal 

Touring med på hele turen 

� ferjeoverfart Oslo - Kiel og Hirts-

hals - Kristiansand med Color Line 

� 1 overnatting om bord hos Color 

Line i delt, innvendig dobbeltlugar 

m/ dusj/WC - oppe i båten fra Oslo 

� totalt 10 hotellovernattinger i delt 

dobbeltrom m/ dusj/WC på 3-4 

stjerners hoteller i Leipzig-Halle, 

Neustadt an der Donau, Riva del 

Garda, Memmingen, Göttingen og 

Aarhus 

� 11 frokoster underveis 

� 11 middager underveis 

� alle skatter, avgifter og bompeng-

er knyttet til buss og ferjereisene 
 

Tillegg for enkeltlugar i forbindelse 

med ferjeoverfarten kr 650,- pr per-

son og for enkeltrom kr 2.440,- pr 

person totalt for alle hotellnettene. 
 

Forbehold om endringer som følge 

av forhold utenfor vår kontroll! 

Booking : ���� 37 93 15 15 


