
Dag 1, søndag 24. september 2017 : 

Stavanger/Sørlandet/Grenland/Oslo - 

Gardermoen : Vi starter denne dagen opp 

etter egen påstigningsliste på formiddagen 

fra Stavanger og beregner å være på Gar-

dermoen i kveldingen. Vi overnatter på et 

av hotellene ved flyplassen - og spiser vår 

middag her før vi går til ro for kvelden, 

klar for nye opplevelser!  
 

Dag 2, mandag 25. september 2017 : 

Oslo Lufthavn Gardermoen - fly til Mila-

no - buss til San Remo, ca 320 km : Vi 

starter med en god frokost på hotellet. 

Flyet går kl. 10.40 og vi må være på fly-

plassen i god tid før det. Vi ankommer 

Milano kl 13.20 og finner, sammen med 

vår reiseleder frem til vår norske buss og 

sjåfør. Når alle er samlet i bussen, kjører 

vi gjennom vakre, italienske landskaper. 

Kjente vindistrikter som Asti, Alba og 

Barolo legger vi bak oss før vi nærmer oss 

Liguria-kysten. I kveldingen sjekker vi inn 

for middag og overnatting på det flotte 

hotellet ; Grand Hotel & Des Anglais, med 

bra beliggenhet og vakker utsikt. Middag 

på hotellet og her skal vi bo 4 netter. 
 

Dag 3 - 5, tirsdag 26. - torsdag 28. sep-

tember 2017 : I San Remo, utflukter : 

Hver dag får vi deilig frokostbuffèt på 

hotellet, og første dagen under oppholdet 

skal vi gjøre oss litt bedre kjent med San 

Remo - sammen med en lokalkjent guide. 

Andre dagen skal vi på utflukt til «de rikes 

lekegrind» Monaco med hovedstaden Mon-

te Carlo og vi legger også turen innom den 

franske byen Nice. Monaco er verdens nest 

minste land, etter Vatikanstaten i Roma. 

På knapt 

2 kvad-

ratkilometer er innbyggertallet ca 33.000 

- og dermed er dette den tettest befolke-

de staten i verden. Vi får se fyrstepalasset 

og selvsagt også det berømte kasinoet. La 

Condamine er den nest eldste bydelen og 

her finner vi det store havneområdet med 

alle sine yachter og luksusbåter. Siste 

dagen under vårt opphold skal vi besøke 

og oppleve den idylliske, lille byen Dol-

ceacqua, som oversatt betyr vann. Det 

sies at her finner vi alt nordmenn liker 

best ved Italia. Byen byr på en spennende 

historie, vakre synsinntrykk god mat og 

vin. En av spesialitetene er grappa, og 

spesielt for byen er Grappa di Dolceacqua. 
 

Dag 6, fredag 29. september 2017 : San 

Remo - Stresa ved Lago Maggiore, ca 360 

km : Frokost før avreise og vi tar farvel 

med by og vertskap for denne gang. Vi 

kjører et lite stykke sørover, innover mot 

og krysser gjennom et stykke av Frankrike 

før vi etter hvert nærmer oss industribyen 

Torino, ikke minst kjent for å være hoved-
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11 dager : 24. september - 4. oktober 2017 

Nye kombinasjoner - og bruk av fly én 

vei øker rekkevidden og våre opplevel-

sesmuligheter. Bli med oss til San Remo 

og Lago Maggiore, først 4 netter på den 

vakre kysten av Liguria i Italia og deret-

ter 2 netter i Stresa ved en av Europas 

vakreste innsjøer ; Lago Maggiore. Vi 

flyr Gardermoen - Milano, og bruker 

bussen vår for å komme hjem. Da kan vi 

«spe på» med tyske opplevelser opp fra 

Italia. En riktig spennende tur blir det, 

med severdigheter og inntrykk i kø! 



sete for bilfabrikanten Fiat. Vi gjør et lite 

stopp her midt på dagen før vi fortsetter 

innover i de italienske alper. Innsjøen 

Lago Maggiore er vakker og kommer til å 

gjøre inntrykk på oss - og i den koselige 

landsbyen Stresa gjør vi stopp for å sjekke 

inn på Hotel Milan au Speranza. Her skal vi 

få middag og bo 2 netter.  
 

Dag 7, lørdag 30. september 2017 : Ved 

Lago Maggiore : Frokost på hotellet og det 

er fritt frem, enten tid på egen hånd for å 

rusle rundt i denne trivelige, lille byen - 

eller bli med på frivillig utflukt (pris € 50,- 

pr person og man melder seg på ved på-

melding til turen) til de borromeiske øye-

ne i Lago Maggiore. Da må vi i båt. De 

borromeiske øyene består av 3 små øyer 

og 2 små skjær, og er en stor turistattrak-

sjon her i området. Vår utflukt inkluderer 

båttur, guide på øyene og lunsj. Middag 

på hotellet igjen om kvelden. 
 

Dag 8, søndag 1. oktober 2017 : Stresa - 

Heidenheim an der Brenz, ca 440 km : 

Vi spiser frokost og setter oss i den beha-

gelige turbussen. Først kjører vi langs inn-

sjøen, frem til Bellinzona og derfra videre 

mot alpelandet Sveits. Også i dag har vi en 

behagelig dagsetappe, og vi har prioritert 

å få med nye opplevelser underveis. Rei-

sen hjemover skal også være rik på nye 

inntrykk og attraktive severdigheter. 

Fjelltopper og daler preger landskapsbil-

det gjennom Sveits, men en og annen inn-

sjø underveis langs veien. Utpå ettermid-

dagen er vi i lilleputtstaten Liechtenstein, 

hovedstaden i fyrstedømmet er Vaduz - og 

vi gjør et stopp her. Landegrensene, som 

EU har gjort nesten umerkelige, ligger tett 

i området her - og snart er vi en snartur 

innom Østerrike. Bregenz er byen, belig-

gende vakkert ved innsjøen Bodensee. Vi 

lar oss imponere, før vi fortsetter innover 

i Tyskland - frem forbi Memmingen og opp 

til Heidenheim an der Brenz hvor vi sjek-

ker inn for dagens middag og overnatting. 
 

Dag 9, mandag 2. oktober 2017 : Hei-

denheim an der Brenz - Hannover, ca 

520 km : Tyske hoteller har etter vår er-

faring gode frokoster og gode senger! Vi 

starter dagen - og tar igjen ut med vår 

turbuss og dyktige sjåfør. Nordover! En 

drøy times tid etter avreise stopper vi for 

et besøk i Rothenburg ob der Tauber, en 

av Tysklands best bevarte middelalderbyer 

med mange bindingsverkshus og et svært 

så romantisk bymiljø. Stopp for at man 

kan få kjøpt seg lunsj blir det også, som 

vanlig - og i løpet av ettermiddagen har vi 

også lagt inn et stopp til, ved en av de 

trivelige, tyske småbyer med så mye sjarm 

og atmosfære. Utpå ettermiddagen kom-

mer vi frem til vårt hotell ved Hannover 

hvor det blir middag og overnatting. 
 

Dag 10, tirsdag 3. oktober 2017 : Hanno-

ver - Aalborg, ca 610 km : Nok en deilig, 

tysk hotellfrokost. Så ut på de tyske, ef-

fektive motorveier - og vi kjører gjennom 

landskapsområdet Lüneburger Heide. Tra-

fikkbildet avgjør videre veivalg, men nord 

forbi Hamburg må vi - og turen fører oss 

gjennom Schleswig-Holstein. Ved grensen 

gjør vi et stopp for litt handel, som oftest 

av de ting som er så mye billigere her sør. 

Inn i Danmark og ferden går opp Sønder-

Jylland. Utpå ettermiddagen stopper vi 

for å spise middag på en typisk, dansk kro. 

Etter å ha passert Vejle og Aarhus kommer 

vi frem til Aalborg for overnatting. 
 

Dag 11, onsdag 4. oktober 2017 : Aal-

borg - Hirtshals - Kristiansand - Sørlan-

det/Telemark/Stavanger/Oslo, ca 60 km 

frem til Hirtshals : Frokost, eller morgen-

mad som danskene så yndig kaller målti-

det, før vi kjører det korte stykket frem 

til Hirtshals. Ferjeoverfart kl 12.15 med 

MS Superspeed I til Kristiansand, med be-

regnet ankomst kl 15.30. Mulighet for å 

tilleggskjøpe lunsjbuffèt om bord ved på-

melding. Annen mat kan kjøpes om bord i 

kafeteriaen. Straks etter ilandstigning og 

tollklarering fortsetter kjøreturen frem til 

de respektive avstigningssteder. 

 

11 dager 

kun kr 12.660,- 
pr person ved påmelding før 1. 

juli 2017, deretter kr 13.990,- 
 

Avreisedato: 24. september - retur 

4. oktober 2017 
 

Turprisen inkluderer: 

 tilslutningsreise med buss fra ditt 

påstigningssted t/r Oslo Lufthavn 

Gardermoen 

 velorientert reiseleder fra Risdal 

Touring med på hele turen 

 flyreise med Norwegian Oslo Luft-

havn Gardermoen - Milano 

 byguide for sightseeing i San Remo 

 ferjeoverfart Kristiansand -  

Hirtshals på returen 

 totalt 10 hotellovernattinger i delt 

dobbeltrom m/ dusj/WC på 3-4 

stjerners hoteller underveis 

 10 frokoster 

 10 middager 

 alle skatter, avgifter og bompeng-

er knyttet til fly– og bussreisene 
 

Tillegg for enkeltrom kr 2.740,- pr 

person, totalt for alle 10 nettene. 
 

Tillegg for utflukt til De borromeiske 

øyene, € 50,- pr person. 
 

Forbehold om endringer som følge 

av forhold utenfor vår kontroll! 

Booking :  37 93 15 15 

Isola Bella - de borromeiske øyer i Lago Maggiore 

Fra Torino 


