Det aller beste fra Nord Italia
-med blant annet Cinque Terre, Firenze, Pisa og Venezia
Mye kan sies om Italia, men kjedelig kan landet ikke beskyldes for å være. Italia er uten tvil
et av Europas fremste turistattraksjoner og det er lett å forstå hvorfor. På denne turen har
vi valgt noen av de beste stedene i nord. Pisa, Firenze, Venezia, Verona, Gardasjøen og
Cinque Terre. Cinque Terre består av fem små landsbyer som ligger som perler på en
snor langs vestkysten av Italia. Byene klamrer seg fast i den bratte fjellsiden. Før
jernbanen kom var byene ganske så isolerte. Høres dette spennende ut? Velkommen
med på en reise helt utenom det vanlige.
Dag 1. Hjemsted – Portovenere
Fremmøte ved Oslo Lufthavn med ankomst Milano utpå formiddagen. Vår buss kjører til
vårt hotell i Portovenere for middag og overnatting.
Dag 2. Portovenere
I dag skal vi besøke Cinque Terre. Cinque
Terre er utvilsomt en av Italias vakreste
skatter, med fem små landsbyer som utfordrer
tyngdekraften i det bratte, dramatiske
klippelandskapet langs den sørligste delen av
den italienske rivieraen. Her står
naturopplevelse, gastronomi, estetikk,
vandring, sykling og romantikk i sentrum.
Toget tar oss til de unike byene og vi får
selvsagt historien om den klassiske
kjærlighetsstien ”Via dell Amore”. Stien er
hugget ut i klippene og byr på barske
omgivelser. Vinsmaking hører med under
dagen.
Dag 3. Portovenere – Firenze
Turen fortsetter til Firenze. Ettermiddagen til fri disposisjon med middagsservering på
hotellet.
Dag 4. Firenze
I dag kan vi se frem til et av reisens mange
høydepunkter: Å bli kjent med skjønnhetens Firenze.
Her finnes alt man kan ønske seg fra det ypperste
innen kunst til fantastiske bygninger, elegante butikker
og en romantisk atmosfære. Vi tar deg med på en
byvandring hvor du bl.a. får se katedralen Santa Maria
del Fiori. Firenze er en av verdens vakreste og mest
fascinerende byer. At romerne selv døpte byen for "den
blomstrende", forteller kanskje hva du vil oppleve når du
besøker byen. Byen er også berømt for sine storslåtte
kunstsamlinger, sine gamle, vakre bygninger og sin spennende historie. Det er liten tvil om
at den står i fremste rekke blant verdens rikeste kunstbyer og at alle som besøker Italia,
må innom Firenze.

Dag 5. Firenze – Preganziol
I dag skal vi besøke fantastiske Venezia som i
århundrer har fortryllet en hel verden med sine
kanaler, torg, palasser og broer. Her finnes uendelig
mye å se. Til avtalt tid drar vi av gårde med båt til
Venezia hvor vi møter vår lokalguide på Markusplassen. Vi får bl.a. se og høre om Markus-kirken,
Sukkenes Bro og Dogepalasset, samt rusle rundt i
sjarmerende små smug av noen gater. Vårt besøk i
Venezia avsluttes med middag på en hyggelig
restaurant. Dagens høydepunkt er taxi båten tilbake
til fastlandet gjennom alle de små og sjarmerende
kanaler.
Dag 6. Preganziol – Riva del Garda
Reisen fortsetter til Gardasjøen hvor vi skal innkvartere oss i Riva del Garda.
Gardasjøen er Italias største innsjø og ligger ved foten av de Dolomittiske Alpene.
Bademulighetene og det fantastiske fjellandskapet har gjort sjøen til et populært reisemål.

Dag 7. Riva del Garda
Formiddagen til fri disposisjon. I dag kan du nyte italiensk mat med østerrisk innflytelse og
vinsortene er mange. I tillegg blir det en fantastisk båttur på vakre Gardasjøen.
Dag 8. Riva del Garda – Hjemsted
Etter noen spennende og innholdsrike dager i Italia takker vi for oss og kjører til Milano
med ankomst Oslo Lufthavn utpå ettermiddagen.

REISEFAKTA:
8 dagers tur
Avreisedato: 14.09
Pris pr. person kr: 12.495.Prisen inkluderer:
 Flytransport, Oslo Lufthavn – Milano
tur og retur inkludert alle skatter og
avgifter
 Reiseleder fra Haverstad Turbiler
 Busstransport under oppholdet
 7 Hotellovernattinger, 3 og 4- stjernes hotell inkludert 6 middager, 7 frokoster
 Lokalguide i Firenze, Venezia og Cinque Terre
 Båttransport til Venezia med taxi båt i retur
 1 stk middagsservering utenfor hotellet
 Båttur på Gardasjøen
Tillegg i prisen:
 Enkeltrom kr.1.720,Påstigningsrute:
M - se side 67
Påmelding:
Haverstad Turbiler tlf. 61 29 61 47

