
Reis sydover i påska og 

møt våren ved vakre Gardasjøen. Vi bor i Bardolino, en liten by mellom Lazise og Gar-
da. Den historiske byen bugner av skjønnhet og gamle bygninger. Byen er kjent for de 
vakre brosteinsgatene gjennom den historiske gamlebyen. I åsene bak Bardolino kan 
man se flotte grønne oliven- og vingårder. Byen er også kjent for å ha den vakreste 
havna langs Gardasjøen.  I likhet med de andre byene på østkysten av Gardasjøen, får 
man fra Bardolino se fantastiske solnedganger over innsjøen. Dette kan vi nyte fra ho-

tellets hage og terrasse. Bli med og se selv! 
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12 dager : 22.mars. - 2. april 2018 

Dag 1, torsdag 22. mars 2018: Stavanger/

Telemarksporten – Kristiansand – Hirts-

hals - Aarhus, ca 190 km fra Hirtshals: vi 

starter turen behagelig på formiddagen 

både fra vest og øst og kjører henholdsvis 

E39 og E18 frem til samlingspunktet, Kris-

tiansand. Her møtes vi og samles ca kl 

15.00. Vi samles i bussen som skal frakte 

oss ut i Europa på påsketur. Her får vi alle 

hilse på sjåfør og reiseleder, vi får utdelt 

ferjebillettene i bussen, og må så gå om 

bord i skipet. Vel om bord finner vi våre 

plasser i buffètrestauranten. Dette er da-

gens middag og inkludert i turprisen. Da er 

alt lagt til rette for en hyggelig tur over til 

Danmark. Tiden om bord benytter vi til å 

spise, drikke, shoppe og bli litt bedre 

kjent med hverandre. Vel ankommet Hirts-

hals setter vi oss i vår behagelige turbuss 

og slapper av mens sjåføren loser oss trygt 

et lite stykke sørover. Vi overnatter i om-

rådet rundt Aarhus denne natten.     

Dag 2, fredag 23.mars 2018: Aarhus – 

Oranienburg, ca 590 km: etter en god 

frokost på hotellet pakker vi med oss koff-

erten og finner et sete i bussen, klare for 

nye opplevelser. Turen går videre sørover, 

og om ikke så altfor lenge passerer vi 

grensen og kjører inn i Tyskland. Vi gjør et 

stopp midt på dagen for på få oss litt å 

spise (ikke inkl.). Turen går videre mens vi 

hygger oss sammen med gamle venner og  

får nye bekjentskaper på bussen. Busstur 

er en hyggelig og sosial måte å reise på. 

Ofte treffer man på noen man før har stif-

tet bekjentskap med og kan hygge seg 

med gamle turminner. På kveldingen kom-

mer vi frem til vårt hotell for natten, den-

ne gang i Oranienburg litt nord for Berlin. 

Middag på hotellet om kvelden. 



Dag 3, lørdag 24. mars 2018: Oranien-

burg – Bad Gögging, ca 550 km: med fro-

kosten unnagjort finner vi igjen en plass i 

bussen og kommer raskt ut på gode Tyske 

veier. Vi kjører på vestsiden av Berlin, 

gjennom distriktene Potsdamer Wald og 

Havelseengebiet (Potsdam skogen og Havel 

innsjø område). Dette er et vakkert natur-

park område med grønne skoger, landbruk 

og fremfor alt mange små innsjøer tilknyt-

tet elven Havel. I Leipzig gjør vi et stopp, 

og benytter tiden til å se oss litt rundt i 

byen, samt få oss litt å spise (ikke inkl.). 

Vel om bord i bussen igjen går turen vide-

re mot dagens siste stopp, vårt hotell i Bad 

Gögging, ca 10 mil nord for München. Her 

koser vi oss med deilig middag sammen på 

kvelden. 

Dag 4, søndag 25. mars 2018, Palmesøn-

dag: Bad Gögging – Bardolino, ca 510 km: 

med magen full av deilig hotell frokost 

starter vi turen mot Gardasjøen. I dag 

passerer vi kjente steder som München og 

videre inn i Østerrike til Kufstein og Inns-

bruck før vi kjører over det berømte Bren-

nerpasset og inn i Italia. Det merkes ikke 

så mye foreløpig, siden vi nå er i Syd – 

Tirol som er en autonom provins (delvis 

selvstyre), og som faktisk er tysktalende. 

Syd –Tirol hørte til Østerrike frem til 1920. 

Gjennom St.-Germain-traktaten ble Øster-

rike imidlertid forpliktet til å avstå Syd-

Tirol og Trentino til Italia. Vi kjører syd-

over Eisacktal, forbi provinshovedstaden 

Bozen/Bolzano, Trento og Rovereto. Ved 

Affi svinger vi ut av motorveien og nærmer 

oss raskt Bardolino og 

vårt gode 4 stjerners 

hotell, Park Hotel 

Gritti, beliggende 

nede ved bredden av 

Gardasjøen, og med 

gangavstand til byen 

Bardolino, hjemste-

det til mye god vin og 

eksellent olivenolje. 

Her skal vi ha hele 4 

overnattinger, fro-

kost og middag er 

inkludert hver dag.  

Dag 5, mandag 26. 

mars 2018: i Bardolino: i dag er det bare 

å nyte det gode liv i Bardolino. Vi gjør oss 

kjent med hotellet og området rundt. Lun-

sjen foreslås å inntas på en restaurant i 

Bardolino, gjerne med lokale matvarer og 

ditto drikke. Spis som italienerne, mange 

og små retter (eller frister det mer med en 

ekte Italiensk steinovnsbakt pizza?). Uan-

sett; nyt maten og stemningen leeeenge…  

Dag 6 og 7 tirsdag 27. mars og onsdag 28. 

mars 2018: utflukter: første dagen tar vi 

turen til Verona, Romeo og Julie sin by. 

Her får vi med oss skandinavisktalende 

guide på en rundtur, etterfulgt av noen 

timer på egenhånd i denne vakre byen. Vi 

får blant mye se Julies balkong og Arena di 

Verona hvor de store operaene settes opp 

på den store amfi scenen. Den andre da-

gen koser vi oss  ved Gardasjøen og kjører 

opp til Malcesine som ligger ved foten av 

Monte Baldo, det høyeste fjellet i området 

hvor toppen ligger på 2218 moh. Her leg-

ger vi opp til at vi har noen timer til rådig-

het, og de som vil kan ta gondolbanen opp 

på fjellet (ikke inkl.). De som ønsker å 

kose seg i Malcesine sammen merd reisele-

deren gjør det og de som ønsker å være 

med bussen og sjåføren til den nordre en-

den av sjøen, til Riva del Garda, gjør det. 

Felles for alle er at det er mulig å få kjøpt 

seg deilig lunsj (ikke inkl.) der just du fo-

retrekker å tilbringe dagen. Bussen tar så 

med seg de som koser seg i Riva, og pluk-

ker opp de som nyter livet i Malcesine på 

vei tilbake. Da må også de som har tatt 

turen opp på Mt. Baldo innfinne seg, så 

blir alle med tilbake til hotellet i Bardoli-

no.  Felles for begge disse dagene er ja at 

det selvsagt også er mulig å bli igjen i 

Bardolino, kose seg på hotellet og i byen. 

Det er ferie og ønskene er forskjellige. 

Dag 8, torsdag 29. mars 2018, Skjærtors-

dag: Bardolino – Heidenheim. Ca 530 km: 

etter frokosten må vi si farvel til Garda-

sjøen, Bardolino og Park Hotel Gritti for 

denne gang, men turen er langt fra over. 

Vi skal nordover igjen, og ved Bozen/

Bolzano svinger vi vestover. Vi kommer 

forbi den vakre byen Meran/Merano før vi 

kjører opp Vinschgau/Val Venosta dalen 

hvor de fleste eplene vi kjøper om vinte-

ren her hjemme kommer fra. Videre går 

turen over Reschenpasset og et lite stykke 

etter at vi har passert Reschensjøen, som 

er oppdemmet og med det spesielle kirke-

spiret som stikker opp midt ute i vannet, 

kommer vi inn i Østerrike. Herfra og gjen-

nom den vestre delen av Østerrike og inn i 

Tyskland kjører vi i et landskap av fjell og 

daler. Vi stopper for middag og overnat-

ting i Heidenheim. 

Dag 9, fredag 30. mars 2018, Langfre-

dag: Heidenheim – Hannover ca 510 km: 

Leipzig 

Verona 

Reschenpasset 

https://pixabay.com/en/city-italy-verona-mediterranean-1796594/


etter en solid Tysk frokost pakker vi ut fra 

hotellet og setter oss vel til rette i bussen. 

Vi skal i dag kjøre nordover til Hannover 

hvor vi tar inn på vårt gode hotell i sen-

trum av byen, Mercur hotel Hannover Mit-

te, for to overnattinger, begge med felles 

middag på hotellet.  

Dag 10, lørdag 31. mars 2018, Påskeaf-

ten: i Hannover: i dag skal vi gi oss tid til 

å utforske Hannover, noe de sjeldent er 

tid til når vi kjører for å komme fortest til 

eller fra ferie. Hannover er hovedstaden i 

den tyske delstaten Niedersachsen og lig-

ger ved elven Leine. Hannover er for 

mange best kjent som messeby. Hvert år 

huser den verdens største datamesse, in-

dustrimessen Hannover Messe og mange 

andre store messer. I 2000 var Hannover 

vert for verdensutstillingen Expo 2000. 

Mange reiser også til Hannover på grunn 

av universitetene og medisinstudiene, 

også mange nordmenn har studert her. 

Hannover har også gitt navn til fyrstehuset 

Hannover, som har hatt en viktig rolle i 

byens historie. Vi får med oss guide til å 

vise oss byen, og deretter er det tid på 

egenhånd. Det vil nok friste mange å innta 

lunsjen (ikke inkl) i den koselige Altstadt 

(gamlebyen) med sine vakre bindingsverk-

shus. 

Dag 11, søndag 1. april 2018, 1. Påske-

dag: Hannover – Aalborg ca 490 km: go-

de og mette etter frokost pakker vi inn i 

bussen og kjører ut på A7 i retning nord. 

Vi passerer Hamburg på formiddagen og 

fortsetter videre mot grensen til Danmark. 

Vi gjør et stopp for å få med litt grense-

handel, og fortsetter deretter nordover i 

Danmark. Underveis stopper vi å spiser 

middag på en koselig Kro. Utpå kvelden 

ankommer vi vårt hotell i Aalborg, og er 

nå på «hjemmebane» for de aller fleste. 

Dag 12, mandag 2. april 2018, 2. Påske-

dag: Aalborg – Hirtshals – Kristiansand/

Stavanger/Telemarksporten: så er det 

siste frokost, men turen er ikke slutt en-

da. Vi skal kose oss siste dagen sammen. 

Vi pakker ut og kjører det korte stykket til 

Hirtshals hvor vi kl 12.30 seiler med MS 

Superspeed 1 til Kristiansand. Det er mulig 

å forhåndsbestille buffet om bord. Dette 

gjøres ved påmelding til tur hos oss, og 

koster kr 299,-. Vel ankommet Kristian-

sand deler vi oss i to busser og en kjører 

vestover og den andre mot øst. Underveis 

hjem tar vi avskjed etter hvert som vi går 

av bussen og håper at alle er mange gode 

opplevelser rikere og har fått nye hyggeli-

ge tur venner! 

 

12 dager 
kun kr 13.990,- 

pr person ved påmelding før 5.1. 

2018, deretter kr 15.440,- 
 

Avreisedato: torsdag 22. mars - 

retur mandag 2. april (2. påskedag) 

2018 
 

Turprisen inkluderer: 

 

 reise i moderne helturistbuss kjørt 

av dyktig sjåfør 

 reiseleder fra Risdal Touring 

 ferje t/r Kristiansand—Hirtshals 

 totalt 11 hotellovernattinger i delt 

dobbeltrom  

 11 frokoster 

 10 middager på hotell/kro 

 1 middag i form av buffet på ferjen 

utreisedagen 

 guide i Verona  

 guide i Hannover 

 utflukter som beskrevet 

 alle veiavgifter og bompenger  
 

Tillegg for enkeltrom kr 2.490,- pr 

person, totalt for alle 11 nettene. 
 

Forbehold om endringer som følge 

av forhold utenfor vår kontroll! 
 

Booking :  37 93 15 15  

www.touring.no 

 

 Malcesine 
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