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St. Peterskirken i Roma. Foto: Shutterstock

Italia
Det skjeve tårnet i Pisa. Foto: Shutterstock

Capri. Foto: Shutterstock

San Marino - Rocca della Guaita. Foto: Shutterstock

Klassiske Italia
Følg med oss på en spennende tur i Italia, der vi besøker Pisa, Roma, Napoli, Pompeii, Capri, San Marino,
kort sagt – Det Klassiske Italia! På denne turen benytter vi ﬂy til Milano. På hjemturen besøker vi også
«Oktoberfesten» i München samt en rundtur i Berlin.
26.9. Bodø – Gardermoen – Malpensa –
Milano
Oppmøte Bodø Lufthavn minimum en time
før avgang. Flyavgang SAS kl. 1030, Etter
ankomst Gardermoen, samles vi for videre
ﬂyreise til København kl. 1335, ankomst
1445, videre til Milano avgang kl. 1710, ankomst kl. 1915. Her står vår buss og venter på oss, vi fortsetter et stykke sør for
Milano, overnatting med middag på Hotel
Holiday Inn Milano Assago.
27.9. Milano – Roma
Etter frokost kjører vi mot Parma og til Pisa
og ser på det skjeve tårnet. Under ettermiddagen fortsetter vi forbi Firenze og ned

til Roma der vi skal bo i 3 netter på Hotel
Cristoforo Colombo.
28.9. - 29.9. I Roma
Roma «den evige by». Dens historie begynte allerede for 28 århundrer siden. Byen
vokste fram på 7 høyder for snart å regjere
hele Romerriket. Et besøk i Roma med alle
de interessante minnene, er noe du aldri vil
glemme. Under oppholdet i Roma besøker
vi Peterskirken, Forum Romanum, Fontana
di Trevi og Spansketrappen. Selvsagt blir
det egen tid for shopping også.
30.9. Roma – Sorrento
Frokost, vi forlater Roma og kjører sør-
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over. Besøker den vulkanske sletta «Flegreiska», her ser vi varme kilder, besøker
også «Solfataravulkanen». Her spiser vi
også en felles lunsj. Fortsetter sørover,
på avstand ser vi etter hvert den mektige
vulkanen Vesuvio, øst for Napoli. Vi gjør
opphold i Napoli, før vi fortsetter ut til Sorrentohalvøya. Sorrento har ca. 16.500 innbyggere, og er en meget populær turistby.
Her bor vi 4 netter på Hotel La Pergola.
Frokost og middag hver dag.
01. – 3.10. I Sorrento og omegn
En av dagene gjør vi en tur til det sagnomsuste Pompeii. Pompeii var en romersk
by. Den ligger 23 kilometer sør for Napoli
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i regionen Campania, Italia, ved Vesuvs
base og utløpet til elven Sarno. Byene
Pompeii og Herculaneum ble begravet da
vulkanen Vesuv hadde et utbrudd den 24.
august, år 79 e. Kr. Pompeii ble først rammet av et jordskjelv, så et vulkanutbrudd.
Pompeii ble ikke rammet av lava, men ble
begravd under seks meter med aske og
pimpstein fra utbruddet. Derfor ble det
som var i byen ikke ødelagt. Pompeii ble
dermed bevart som et enestående vitnesbyrd om livet i Romerriket. Disse tre arkeologiske funnstedene ble i 1997 erklært som
verdensarvsteder av UNESCO. Da utbruddet skjedde, lå innbyggertallet på mellom
10 000 og 20 000. Minst 2 000 mistet livet.
Den andre dagen drar vi med båt ut til den
vakre øya Capri der vi bl.a. ser på legen
Axel Munthes villa. Capri er også kjent for
den «Blå Grotten» ellers bare nyte de herlige omgivelsene. Tilbake til hotellet for
middag.
04.10. Sorrento – Rimini
Frokost, avreise. Så vender vi nordover, og
kommer på ettermiddagen til Rimini som
kanskje er Italias mest benyttete badested,
og som ligger ved Adriaterhavet. Byen har
ca. 140.000 innbyggere, og er kommunesenter i regionen Emilia-Romagna. Overnatting med middag, hotell Derby.
05.10. Rimini – San Marino – Trento
Frokost, avreise. Kjører nordover opp til
den lille staten San Marino, den eldste
republikken i verden, med en historie som
strekker seg helt tilbake til år 301 e.Kr.
Landet er en enklave fullstendig omsluttet av Italia, og ligger mellom regionene
Emilia-Romagna og Marche nær Adriaterhavskysten. Som en av de europeiske
mikrostatene har landet det minste innbyggertallet av alle medlemslandene i Det
europeiske råd. San Marinos grunnlov av
år 1600 er verdens eldste grunnlov som
fortsatt er i bruk. Her har man en fantastisk
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til Nürnberg. Overnatting med middag på
Arvena Park Hotel.
07.10. Nürnberg – Berlin
Frokost, avreise. Kjører nordover forbi
Bayreut, Leipzig, Dessau og til Berlin hvor
vi gjør en rundtur i den sentrale delen. Vi
besøker Brandenburger Tor, paradegaten
Unter den Linden, Olympiastadion og muren. Overnatting med middag på Park Inn
by Radisson Berlin Alexanderplatz.
08.10. Berlin – Kiel
Frokost, avreise. Setter kursen mot Hamburg, deretter til Kiel. Fergeavgang 18.45.
med Stena Line, vi får tildelt våre lugarer
og spiser stor middags buffet (all incl.).
Restaurant og butikk ﬁnnes selvsagt ombord, kanskje en svingom til musikk fra fartøyets trubadur, før vi går til ro?
Pompeii.

utsikt over Adriaterhavet. På ettermiddagen fortsetter vi opp Adigedalen til Trento,
overnatting med middag Sartori`s Hotel.
06.10. Trento – Nürnberg
Turen går videre oppover Adigedalen, inn i
Østerrike og videre til Bayerns hovedstad
München. Her Besøker vi oktoberfesten,
den ble arrangert første gang 12. oktober 1810 til ære for ekteskapet mellom
Bayerns kronprins Ludwig og prinsesse
Therese, da Bayerns kongelige innbød
Münchens borgere til hesteløp, øl og andre fornøyelser, og ble raskt gjort til en årlig foreteelse. I dag er den verdens største
folkefest, på et område som heter Theresienwiese, oppkalt etter prinsesse Therese. I
anledningen brygges festen et eget Oktoberfestøl. Det serveres i en type énliterskanner som kalles «Maß», og er alkoholsterkt og smaksrikt. Ølserveringen skjer i
store telt som rommer 3-10 000 mennesker og tar inntil to måneder å reise. Etter
vårt besøk, fortsetter ferden videre opp

09.10. Gøteborg – Oslo – Gardermoen –
Bodø
Frokost ombord, ankomst Gøteborg kl.
09.15. Vi kjører fra Gøteborg mot norskegrensen, som passeres ved Svinesund.
Kaffestopper underveis. Ved ankomst
Oslo, kjører vi til Galleriet, for å si farvel til
de passasjerene som ønsker å gå av i Oslo,
eller som har bestilt tog nordover. Videre
opp til Gardermoen. Flyavgang Norwegian
kl. 1745 ankomst Bodø kl. 1915.

Berlin. Foto: Shutterstock

INFORMASJON

Kr. 19 350,-

www.hotelcristoforo colombo.it
www.hotel-derby.it
www.sartorishotel.it
I PRISEN INNGÅR: Flyreise som beskrevet, bussreise, båtreise med lugar, 12 hotellovernattinger i doble
www.arvena park hotel.de
rom, 1 natt ferge, 13 middag, 13 frokost, 1 lunsj. Inngang Peterskirken, Forum Romanum, Colosseum, Pomwww.parkinn-berlin.de
peji, inngang Solfatara vulkanen, båt til Capri, inngang Axel Munthes Villa. Avgifter. Reiseleder.
www.hotelastoriasorrento.com/home.aspx
www.rome.it
For reisende med ﬂy fra Bardufoss, Evenes, Tromsø, Alta og Kirkenes, pris på forespørsel.
www.pisa.it
www.sorrento.it
NB! Husk gyldig pass!
www.vesuvio.it
Valuta: Euro.
www.pompei.it
NB! På denne turen må dere regne med en god del gåing, ha med gode sko.

ENKELTROMSTILLEGG Kr. 3 300,-
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