10.04—22.04.2019

Jubileumstur
Dag 1 Onsdag 10.04.19 Haugesund / Stavanger – Kolding
Avreise fra Haugesund kl. 08.30, Stavanger kl. 11.00 og
Sandnes kl. 11.20, påstigning langs E39 etter avtale. Vi
kjører frem til Kristiansand hvor det blir avgang med
Color Lines SuperSpeed kl.16.30. Om bord er det reservert fast plass i buffetrestauranten inkludert buffet og
drikke. Etter ankomst Hirtshals kl.19.45 setter vi oss i
bussen og kjører frem til Scandic Hotel Kolding for overnatting.

Dag 4 Lørdag 13.04.19 Innsbruck – Garda
Etter frokost tilbringer vi noen timer i Innsbruck før
vi fortsetter turen frem til Garda. Vi kjører over
Brennerpasset og kommer til Gardasjøen. Vi tar av
ved Riva del Garda i nord og følger veien langs innsjøen frem til Garda hvor vi skal bo i 6 netter. Vi
sjekker inn på Hotel Bisesti***+ i sentrum av byen.
Middag på hotellet i kveld.

Dag 2 Torsdag 11.04.19 Kolding – Bad Sooden / Allendorf
Vi forlater Danmark og krysser den dansk/tyske grensen
tidlig på formiddagen. Det blir et lite stopp på grensen
før vi fortsetter sydover. Vi passerer Hamburg og kjører
via Lüneburger Heide. På gode veier passerer vi Hannover og Göttingen før vi tar av og frem det siste stykket til
den koselige byen Bad Sooden / Allendorf. Her blir det Dag 5,6,7, 8 og 9 Søndag 14.04, mandag 15.04,
tirsdag 16.04, onsdag 17.04 og torsdag 18.04.19
middag og overnatting på Lindner Kulturhotell.
Dag 3 Fredag 12.04.19 Bad Sooden - Innsbruck
Etter frokost tar vi fatt på turen frem til Innsbruck og
Østerrike. Vi kjører via Fulda og Nürnberg frem til München. Vi krysser grensen ved Küfstein og følger elva Inn
frem til Innsbruck og vårt bosted i sentrum Hotel Grauer
Bär. Her venter middag i kveld.

IGarda med utflukter
Vi har 5 hele dager å nyte i Garda og Gardasjøen
som er en av Italias vakreste innsjøer. Første dag
starter med en hyggelig båttur på Gardasjøen til
den pittoreske byen Sirmione. Sirmione ligger på en
smal halvøy som strekker seg nordover fra sørenden av Gardasjøen.

Vi besøker de to kjente byerne; Malcesine og
«sitronbyen» Limone. Malscesine er en av de nydelige
småbyene ved foten av Castello Scaligero. Vi tar gondolbanen til Monte Baldo hvor en flott utsikt over Gardasjøen venter. Turen fortsetter til vestsiden av sjøen og til
Limone – sitronbyen! Fra gammelt av var byens økonomi
basert på sitron- og olivendyrking ved siden av fiske.

Dag 11 Lørdag 20.04.19 Garmisch - Hannover
Frokost på hotellet før vi starter på turen frem til
Hannover. Vi gjør et lite stopp i en spennende by
underveis og kjører via Kircheim og Kassel. Igjen møter vi byen Gøttingen og ankommer Hannover for
middag og overnatting på Leonhard Hotell Tiergarten.

En dag blir det en liten kjøretur gjennom Valpolicelladalen og et besøk hos en lokal vinbonde. Opplev hvordan
de verdensberømte Valpolicella og Amarone-viner blir laget. Lunsj med smaksprøver.
Verona ligger kun 30 km fra Garda og et besøk i denne
vakre byen hører også med. Elven Adige ligger ved Verona
og sammen med fjellene mot nord ,skaper den en vakker
ramme rundt denne flotte og spennende byen.

Dag 12 Søndag 21.04.19 Hannover - Kiel
Vi nyter vår siste tyske frokost på hotellet før avreise. I dag
går turen frem til Kiel. Her venter Color Lines cruiseferge
MS Color Fantasy som seiler kl.14.00. Om bord er det reservert utvendige lugarer. Tidlig kveld møtes vi til en stor
middagsbuffet i Grand Buffet . Nyt oppholdet om bord,
mange butikker, kafeer, barer. Stort gratis show i showlounge kl.19.00 og kl.21.00.

Ellers bare nyte og oppleve Garda. Den brede, bilfrie promenaden langs sjøen, med fargerike iskrembarer og kafeer, barer og butikker – travle kelnere som løper over
veien med armene fulle av pizza og pasta til sultne gjester
ved bordene langs vannkanten. Både i og rundt byen er
det mye å se og gjøre, oppleve og nyte.Bading og båtliv,
fascinerende historiske bygninger, spaserturer eller utflukter i et vennlig terreng, til fots eller på sykkel.

Dag 13 Mandag 22.04.19 Oslo – Stavanger - Haugesund
I dag ankommer vi Oslo kl.10.00. Vi spiser frokost om bord
først før ilandstigning. Turen går gjennom Vestfold og vi
passerer byer som Tønsberg, Sandefjord og Larvik før vi
kommer inn i Telemark. Vi fortsetter på gode veier og like
ved Lillesand blir det servert lunsj på Horisonten. Vi fortsetter videre via Kristiansand og tilbake til Sandnes og
Stavanger med ankomst ca. kl.19.00. Videre til Haugesund
med ankomst ca. kl.22.00.

Reisefakta; Pris kr.17.995,13 dager
Inkl. Bussturen, Color Line utreise
inkl. buffet, 11 hotellovernattinger, 11
frokoster, 11 middager, utflukter i henhold til program, båttur, vingårdbesøk,
Color Line Kiel—Oslo i utv. lugar, middagbuffet inkl. 1 drikkeenhet og frokostbuffet, lunsj på Horisonten, Reiseleder fra ReiseExperten.

Dag 10 Fredag 19.04.19 Garda – Garmisch/ Partenkirchen
I dag sier vi farvel til Garda. Vi kjører nordover til
Vipiteno ,denne Italienske byen som ligger på 900
meter over havet i det som kalles for Syd -Tyrol. Turen går tilbake over Brennerpasset via Innsbruck og
Seefeld frem til Bayern og Garmisch/Partenkirchen.
Her blir det blir innsjekk på Mercur Hotell. Middag
på hotellet i kveld.

Tillegg; For enkeltrom kr. 3.000,-,
enkellugar kr.700,-

Booking 52 80 87 80
www.reiseexpert.no
reise@reiseexpert.no

