
9 dagers tur : Lørdag 13. - søndag 21. april 2019 

Transportvegen 17, 4735 EVJE  

 37 93 15 15    www.touring.no 

Rundreise med buss ut fra charterflyet t/r Verona 

Påstigningsruter med buss fra Hovden / Setesdal, Stavanger / Flekke- 
 

fjord, Lista / Vanse / Lyngdal og fra Grenland / Kragerø frem til og fra 
 

 Kristiansand Lufthavn Kjevik! Vi gjør det enkelt for deg å reise! 



Dag 1, lørdag 13. april 2019 
(palmelørdag) : Påstigning fra en rekke 
steder (se baksiden) - Kristiansand Luft-
havn Kjevik - Verona : Vi starter fra de 
forskjellige påstigningsstedene i henhold 
til listen på baksiden av dette program-
met. Vi har gjort det svært enkelt å bli 
med på turen, og tilbyr et finmasket nett-
verk av påstigningsmuligheter. Fra Kris-
tiansand Lufthavn Kjevik reiser vi med vårt 
innleide charterfly, en Boeing 737-800. En 
flytype både SAS og Norwegian benytter 
seg av. Flyavgang er ca kl 14.00 og vi be-
regner å være fremme på flyplassen i Ve-
rona etter 2 timer og 30 minutters flytid. 
Umiddelbart etter at vi har fått bagasjen, 
stiger vi om bord i vår italienske buss. På 
en behagelig tid på døgnet blir vi kjørt det 
korte stykket frem til vårt hotell for mid-
dag og overnatting. 
 

Dag 2, søndag 14. april 2019 : Verona - 
Greve i Chrianti - Roma, ca 520 km : Vi 
starter dagen med hotellfrokost. Det er 
igjen klart for nye opplevelser, vi setter 
oss i bussen og skal i dag kjøre frem til et 
av våre hovedmål for turen - Roma. Un-
derveis skal også være en opplevelse. 
Første del av dagen bruker vi på italienske 
motorveier. Raskt og effektivt og vi legger 
bak oss kjente byer som Modena og Bolog-
na før vi nærmer oss kunstbyen Firenze. 
Litt sør for denne storbyen, dreier vi ut på 
mindre landeveier og vi kjører frem til 
Greve i området Chianti. Et meget vel-

kjent vinområde. Her gjør vi stopp midt på 
dagen - og vi koser oss med å rusle rundt, 
få tid til å kjøpe litt lunsj og ellers nyte at 
nå, ja - nå er vi i Italia! Det vil forundre 
oss meget om det ikke også er mulig å få 
smake på litt Chianti-vin allerede. Vi er nå 
kommet omtrent halvveis i dagens etappe 
og vi beregner å komme frem til Roma i 
kveldingen. Her sjekker vi inn for overnat-
ting 4 netter på sentralt beliggende Hotel 
Fragrance St. Peter - som ligger et drøyt 
steinkast (1 km å gå - 10-12 minutter) fra 
Petersplassen i Vatikanet. Første kvelden 
på hotellet har vi inkludert middag - mens 
vi de øvrige kveldene i Roma har latt det 
være fritt opp til hver enkelt hvor og når 
man vil spise. De som ønsker det, kan selv-
sagt ta følge med vår reiseleder - eller få 
assistanse - til å finne et egnet spisested. 
Les mer om hotellet her : 
www.fragrancestpeter.it/en/  
 
 

Dag 3 - 5, mandag 15. - onsdag 17. april 
2019 : Opphold i Roma : Frokost på hotel-
let og straks etterpå rusler vi sammen med 
vår lokalkjente guide ned til Petersplassen 
- Vatikanet ligger som kjent midt i Roma, 
er avgrenset fra den italienske hovedsta-
den med en mur, og utgjør i areal kun 
0,44 kvadratkilometer. Vatikanet er Euro-
pas minst stat, men har eget postvesen, 
egen valuta og til og med egen radio - 
Radio Vatikan. Den berømte Sveitsergar-
den med sine tradisjonelle uniformer be-
vokter Vatikanet og paven. Sammen med 
reiselederen får vi se Peterskirken - uten-

fra. Den største kirken i verden og alteret 
skal befinne seg nøyaktig på det sted hvor 
Peter ble gravlagt i år 67 e. Kr. Det koster 
ikke noe å komme inn i Peterskirken, men 
det kan være lange køer - når vi oppholder 
oss såpass lenge i Roma, er det fint mulig 
å gå ned tidlig om morgenen eksempelvis 
for å slippe unna den største turistmeng-
den. Ønsker man å komme opp i kuppelen 
koster det € 6,- å gå opp alle trappene - 
551 trinn i tallet, og et par euro ekstra om 
man ønsker å ta heisen det første stykket. 
Reiseleder vil orientere mer om dette. Vi 
skal selvsagt også under oppholdet i Roma 
ha en bysightseeing sammen med en lokal-
kjent guide - hvor vi blir kjørt rundt i buss. 
For øvrig blir tiden i Roma preget av god 
tid på egen hånd, god tid til å rusle rundt, 
slå seg ned på en eller annen fortausres-
taurant - alternativt besøke et av de 
mange og interessante muséene i den ita-
lienske hovedstaden. 
 

Dag 6, skjærtorsdag 18. april 2019 : Ro-
ma - Pisa - Montecatini Terme , ca 380 
km : Dagen starter med frokost på hotel-
let før vi tar farvel med Roma og vårt 
vertskap for denne gang. Ferden bringer 
oss ut av hovedstaden, mot kysten og ned 
forbi havnebyen til Roma - Civitavecchia. 
Har du vært i Roma som cruiseturist, er 
det her skipet har lagt til. Vi fortsetter 
nordover langs kysten av Tyrrenhavet - 
som etter hvert glir over i Liguriahavet, 
som denne delen av Middelhavet kalles. 
Litt sør for Grosseto passerer vi, og stop-
per hvis det passer, Orbetello - en liten og 



svært så spesiell by som ligger i Orbetello-
lagunen. Utpå ettermiddagen kommer vi 
frem til byen Pisa - og vi gjør et stopp ved 
Det skjeve Tårn. Som vi alle forstår, er 
dette blitt litt av en turistattraksjon. Den 
siste, lille etappen denne dagen bringer 
oss frem til Montecatini Terme hvor vi skal 
bo 3 netter på et av våre samarbeidshotel-
ler. Vi har middag og frokost på hotellet 
her hver dag. 
 

Dag 7 - 8, langfredag 19. og påskeaften 
20. april 2019 : I Toscana / Montecatini 
Terme - utflukt til Firenze : Langfredag 
starter vi ut med bussen vår, kjører frem 
til Firenze og har lagt opp til en sightsee-
ing her i byen - som går for å være Italias 
kunstby nr 1. Firenze er ikke altfor stor - 
men den er svært så trivelig. Byen deles i 
to av elven Arno, og den har mange triveli-
ge små gater og smug. Som de fleste itali-
enske byer, har den sine piazza’er - torg 
som selvsagt er samlingspunkter for både 
fastboende og turister. Her kan man virke-
lig være heldig å få oppleve litt av det 
autentiske Italia - og som regel er scoote-
ren parkert like rundt hjørnet for restau-
rantbordet. Vi forstår det så godt, når vi 
er i disse trange, små gatene selv. Lørda-
gen, dagen før hjemreise - har vi lagt opp 

til å være i ro i Montecatini Terme. Er man 
eventyrlysten og vil ut på egen hånd - el-
ler slå følge med reiselederen, kan det 
være et godt alternativ å ta lokaltoget til 
byen Lucca som ligger ca 30-45 minutters 
togtur unna Montecatini Terme. Lucca går 
for å være en av de rikeste og best bevar-
te byer i Nord-Italia. Den ble grunnlagt av 
etruskerne og ble allerede i år 180 f. Kr. 
romersk koloni. Historien er sammensatt 
og mangfoldig i mellomtiden, men går vi 
frem til 1806 ble byen overtatt av Napo-
leon Bonaparte og hans søster, Elisa Bona-
parte, ble storhertuginne av Lucca. Man 
vet å passe på sine egne! 
 

Dag 9, 1. påskedag 21. april 2019 : Mon-
tecatini Terme - Verona - charterfly til 
Kristiansand Lufthavn Kjevik - transfer 
med buss til avstigning, ca 250 km : Fro-
kost på hotellet før vi setter oss i bussen. 
Vi skal bruke formiddagen for å kjøre frem 
til flyplassen i Verona. Her stiger vi på ny 
om bord i vårt innleide charterfly - nå for 
å fly omkring 2 timer og 30 minutter tilba-
ke til Kristiansand Lufthavn Kjevik. Lan-
dingen er pr i dag planlagt til å være ca kl 
16.30 og straks etter utlevering av bagasje 
og tollklarering - finner vi våre seter i bus-
sen som skal kjøre oss frem til de respekti-
ve avstigningssteder. 

  

9 dager fra 
kun kr 16.880,- 

pr person i delt dobbeltrom   
 

Avreisedato: lørdag 13. april -  
returdato søndag 21. april 2019 

 

Turprisen inkluderer: 

 tilslutningsbusser t/r påstignings-
sted - Kristiansand Lufthavn Kjevik 

 rundreise i Italia til Roma og To-
scana beskrevet i programmet 

 velorientert reiseleder fra Risdal 
Touring AS med på hele turen  

 flyreise t/r Kristiansand Lufthavn 
Kjevik - Verona med eget charterfly 

 totalt 8 hotellovernattinger i 3–/4-
stjerners hoteller underveis 

 tilbud om utflukter som beskrevet 

 byguide i Roma og Firenze 

 8 frokoster og 5 middager inklu-
dert underveis på hotellene 

 tillatt bagasje 20 kg pr person og i 
tillegg en liten håndbagasje  

 alle flyavgifter og –skatter,  
veiavgifter og bompenger 
 

NB! Inngangsbillett til ulike besøks-
steder er ikke inkludert og må betales 
direkte på stedet. 
 

Tillegg for enkeltrom på hotellene, 
kr 2.250,- pr person totalt for alle 8 
nettene på hotell. 
 

Forbehold om endringer som følge 
av forhold utenfor vår kontroll! 

Booking :  37 93 15 15 



Fra Hovden / Setesdal / Evje 
Hovden, sentrum   kl 07.00 
Bykle, v/ YX    kl 07.30 
Valle, sentrum    kl 08.10 
Rysstad, v/ Circle K  kl 08.30 
Bygland, v/ bensinstasjonen kl 09.15 
Byglandsfjord, v/ butikken kl 09.35 
Evje rutebilstasjon   kl 09.50 
Risdal Touring AS, Evjemoen 
med mulighet for bilparkering kl 10.00 
Hodne, parkeringsplass RV9 kl 10.20 
Hægeland, v/ Spar   kl 10.30 
Skarpengland, v/ Spar  kl 10.45 
Vennesla, v/ drosjene  kl 11.00 
Kristiansand rutebilstasjon kl 11.30 
 

Fra Lista / Farsund  
Borhaug    kl 08.30 
Vanse     kl 08.50 
Farsund rb.st   kl 09.05 
Farsund, busshpl. sentrum kl 09.10 
Lyngdal rb.st.   kl 09.35 
Lyngdal Inn    kl 09.50 
Vigeland, Circle K - E39 Livold kl 10.07 
Vigeland sentrum   kl 10.20 
Mandal, Speidertomta  kl 10.40 
Søgne, Tangvall bussterminal kl 11.10 
Brennåsen, busshpl. E39  kl 11.20 
 

Fra Nissedal / Åmli / Birkeland 
Nissedal, v/ busshpl. RV41 kl 09.25 
Treungen, busshpl. RV41  kl 09.50  
Tjønnefoss, v/ kroa  kl 10.00 
Åmli, v/ busstasjonen  kl 10.25 
Dølemo, krysset   kl 10.40 
Svenes, busshpl.   Kl 10.50 
Hynnekleiv    kl 10.55 
Herefoss, busshpl. v/ butikken kl 11.05 
Birkeland, tomta   kl 11.35 
 

Fra Stavanger / Flekkefjord 
Stavanger, ferjekaien  kl 06.45 
Stavanger Byterminal  kl 07.00 
Sandnes, Ruten   kl 07.20 
Ålgård, busshpl. E39  kl 07.35 
Vikeså, v/ Esso   kl 07.50 
Krossmoen, bussterminal  kl 08.00 
Helleand, v/ Ben’s Kafé  kl 08.05 
Moi, busshpl. E39   kl 08.35 
Sira, v/ Circle K   kl 08.45 
Flekkefjord rb.st.   kl 09.00 
Feda, bussterminal Speilen kl 09.30 
Liknes, busshpl. Sentrum  kl 09.40 
 

Fra Skien / Porsgrunn / Kragerø 
Skien, bussterminal  kl 06.40 
Porsgrunn, bussterminal  kl 07.00 
Telemarksporten, busshpl.. kl 07.15 
Skjelsvik bussterminal  kl 07.20 
Rugtvedt, v/ Esso   kl 07.30 
Kragerø rb.st.   kl 08.00 
Tangen bussterminal  kl 08.30 
 

Fra Gjerstad / Brokelandsheia 
Gjerstad, v/ stasjonen  kl 08.30 
Sundebru    kl 08.45 
Brokelandsheia, v/ Lyngrillen kl 08.55 
Risør, busstasjonen  kl 08.40 
Vinterkjær, bussholdeplass kl 09.10 
Tvedestrand, busstasjonen kl 09.15 
Fiansvingen, bussholdeplass kl 09.30 
Arendal, Harebakken busshpl. Kl 09.50 
Grimstad, v/ Øygardsdalen kl 10.45 
Lillesand, v/ Gaupemyr  kl 11.00 
 

Påstigning mellom disse stedene kan 
også selvsagt avtales ved påmelding 

til Risdal Touring AS  37 93 15 15. 


