Opplev Sveits og Davos
- med Bodensjøen og blomsterøya Mainau
Omkranset av Alpene ligger Europas smørhull, Sveits. Landet er nok mest kjent for sine
oster og diskrete banker, men den reisende vil oppdage at landet representerer mye mer
enn det. Det er nemlig ikke uten grunn at Sveits gjennom århundrer har blitt betegnet som
Europas klassiske ferieland. Naturen i Sveits er vakker og preges av fjellandskap med
Alpene i sydøst og Jurafjellene i nordvest. Om vinteren er det et skiparadis og om
sommeren lokkes vandrere og fjellklatrere hit. Finanssektoren er den viktigste næringen,
tett fulgt av turisme. Det renner flere store elver gjennom landet, i dalene dyrkes det vin og
korn og det er også her de større byene som er rike på kulturelle og historiske
severdigheter ligger. Bodensjøen er en vakker innsjø som er omgitt av snøkledde
fjelltopper og blomsterfagre småbyer. I tillegg besøker vi blomsterøya Mainau. En reise til
Sveits gir deg minner for livet.
Dag 1. Hjemsted – Oslo
Vi kjører til Oslo og Color Lines terminal for overfart til Kiel. Om bord kan vi benytte oss av
skipets mange fasiliteter før vi samles til
middagsservering om kvelden. Resten av
kvelden hygger vi oss med
underholdning.
Dag 2. Kiel – Wurzburg
Vi kjører raskeste vei til Wurzburg hvor vi
blant annet passerer byer som Hamburg
og Hannover. Ved ankomst kjører vi til
vårt hotell for innsjekk og
middagsservering.
Dag 3. Wurzburg – Davos
En spennende kjøretur står foran oss. Ferden går sørover i Tyskland før vi når Østerrike
og Liechtenstein og vårt mål i Sveits, Davos. Vi sjekker inn på Turmhotel Victoria som
ligger vakkert til i naturskjønne omgivelser.
Dag 4. – 6. Davos med utflukter
Omringet av Alpeidyllen skuer vi utover grønne daler og opp mot majestetiske alpetopper.
Du blir bergtatt allerede første dagen. Byen ligger 1560 moh og har om lag 11 000
innbyggere. Davos er best
kjent som vintersportssted,
men er også vertsby for de
årlige møtene til Verdens
økonomiske forum. Davos
ble opprinnelig et populært
reisemål fordi klimaet ble
vurdert som glimrende av
leger, og anbefalt for
pasienter med
lungesykdommer. Davos
Eisstadion er en naturisbane som er kjent for sin glatte is; blant annet var det her Oscar
Mathisen i 1914 satte 1 500-meterrekorden på 2.17,4, som skulle bli stående urørt i 23 år.

Under oppholdet tar vi oss en tur med Glacier-Expressen. Toget er et ekspresstog som
binder sammen St. Moritz og Zermatt i de sveitsiske Alpene. Faktisk har toget et rykte på
seg for å være det tregeste ekspresstoget i verden! Ei reise fra endestasjon til endestasjon
med Glacier Express tar om lag 7 timer og 30 minutt, og toget passerer 291 bruer og 91
tunneler. Det høyeste punktet på ruten er ved Oberalpasset, der banen ligger på 2 033
meter over havet. Hele banen er smalsporet, og store deler benytter tannstangstyring for å
klatre opp de bratte stigningene, og for å bremse på veien ned igjen. Vi besøker også
Greve Bernadottes blomsterøy Mainau med båttur fra Bregens. Øya, med sin spesielle
beliggenhet, har et tilnærmet tropisk klima. Øya valfartes av hageelskere fra hele verden.
Parken er enestående med sitt slott, den vakre barokkirken og den fantastiske utsikten
over Bodensjøen. Må bare oppleves!
Dag 7. Davos – Bad Hersfeld
Dagens etappe går gjennom fin natur og etterhvert opp til Bad Hersfeld hvor vi inntar vår
middag på hotellet om kvelden.
Dag 8. Bad Hersfeld – Kiel
Etter frokost setter vi kursen mot Kiel med alle nødvendige stopp underveis. I Kiel kjører vi
til Stena Lines terminal for innsjekk med middagsservering om bord.
Dag 9. Gøteborg – Hjemsted
Ved ankomst samles vi i bussen og setter kursen tilbake til vårt hjemsted med stopp
underveis. Vi takker for turen etter noen innholdsrike dager i Østerrike.

REISEFAKTA:
9 dagers tur
Avreisedato: 11.09
Pris pr. person kr: 12.995.Prisen inkluderer:
 Buss følger under
oppholdet
 Reiseleder fra Haverstad
Turbiler
 Color Line, Oslo – Kiel inkludert 1 middag, 1 frokost
 6 Hotellovernattinger, inkludert 6 middager, 6 frokoster
 Omvisning i Davos
 Glacier-Expressen St. Moritz – Andermatt
 Inngang og omvisning, Blomsterøya Mainau
 Båttur på Bodensjøen, Mainau – Bregenz
 Stena Line, Kiel – Gøteborg inkludert 1 middag, 1 frokost
Tillegg i prisen:
 Enkeltrom kr. 840. Singellugar kr. 480.Påstigningsrute:
L - se side 67
Påmelding:
Haverstad Turbiler tlf. 61 29 61 47

