Den Italienske blomsterriviera
- med Monaco, Nice og Chamonix
En av Italias mest spektakulære ferieområde. Her kan man kombinere italiensk sjarm og
Middelhavets behagelige klima med god mat og vin samt flotte naturopplevelser.
Her finnes pastellfargede byer, blomstrende hager, uinntakelige klipper og
middelalderborger. Vakre, hvite strender med varmt, deilig, krystallklart Middelhavsvann,
frodige grønne fjell som stuper ned i vannet og pittoreske fiskelandsbyer
med karakteristiske trange gater. Det er dette som gjør Blomsterrivieraen så spesiell.
På reisen får du i tillegg oppleve skatteparadiset Monaco, og naturskjønne Chamonix.
Dette er reisen vi har valgt med kortere dags etapper og enda mer tid til alle
severdigheter.
Dag 1. Hjemsted – Gøteborg
Vi kjører til Gøteborg med innsjekk på Stena Lines båt hvor det serveres middag med fri
øl, vin og mineralvatn. Resten av kvelden hygger vi oss i lag.
Dag 2. Kiel – Fulda
Turen fortsetter til Fulda på raske
motorveier gjennom Tyskland med
innsjekk og overnatting.
Dag 3. Fulda – Bregenz
Reisen fortsetter til Sveits, en spennende
kjøreetappe med mange flotte opplevelser
underveis. Overnatting og middagsserving
på hotellet i vakre omgivelser ved
Bodensjøen.
Dag 4. Bregenz – San Remo
I dag ankommer vi Italia hvor vi senere passerer idylliske Comosjøen samt storbyen
Milano. Etter hvert når vi Middelhavet ved Genova og kjører frem til vårt reisemål, San
Remo. Her sjekker vi inn på vårt hotell som blir vår base under oppholdet.
Dag 5 - 8. San Remo
Frokost og middag på hotellet hver dag. Byen har alt den Italienske riviera og
middelhavet kan by på. Sammen med vår lokalguide får vi et bedre innblikk i byen som
fremkaller følelsen av lys og varme, glede, musikk og en fantastisk fargeprakt.
Gamlebyen har trange brosteinsbelagte gater og tunnelaktige smug fra middelalderen. I
de trange gater kan man selvsagt også finne vinbarer, besøker man disse på
ettermiddagen er det ikke uvanlig at de serverer
"gratis" tapas dersom man setter seg ned for å
nyte vinen. Under oppholdet besøker vi blant
annet Monaco som ligger på den franske riviera.
Her opplever vi fyrstepalasset og Monte Carlo.
Hva med et besøk til byens kasino. Vi tar også en
tur til berømte byer som Nice og Cannes. Vi
forlater ikke Rivieraen før vi har tatt en runde og
smakt på de forskjellige viner. Nyt oppholdet.

Dag 9. San Remo – Lausanne
Vi må dessverre takke for oss og setter kursen nordover igjen. I dag vil vi helt klart
oppleve mange høydepunkter. Vi kjører gjennom en fantastisk natur og tar en stopp i
kjente Chamonix og nyter omgivelsene både i Frankrike og etter hvert i Sveits.
Dag 10. Lausanne – Kassel
Vi forlater Sveits og en fantastisk natur og kjører til Kassel i Tyskland hvor vi overnatter.
Dag 11. Kassel – Kiel
Fra Kassel kjører vi til Kiel og til Stena Lines for innsjekk med båtavgang til Gøteborg.
Dag 12. Gøteborg – Hjemsted
Etter noen hyggelige dager setter vi kursen hjemover med gode minner, frisk brunfarge
og klare til å ta fatt på hverdagen igjen her hjemme. Takk for turen.

REISEFAKTA:
12 dagers tur
Avreisedato: 17.09.16
Pris pr. person kr: 12.995.Prisen inkluderer:
 Buss følger under oppholdet
 Reiseleder fra Haverstad Turbiler
 Stena Line, Gøteborg – Kiel tur og retur
inkludert 2 middager, 2 frokoster
 9 Hotellovernattinger, inkludert 9 middager, 9 frokoster
 Utflukt til Monaco og Menton
 Utflukt til Nice og Cannes
 Vinsmaking inkludert lett lunsj
 Lokalguider ifølge program
Tilegg i prisen:
 Enkeltrom kr.1.575, Singellugar kr. 500,Påstigningsrute:
I - se side 67
Påmelding:
Haverstad Turbiler tlf. 61 29 61 47

