I skønne Riva del Garda bor vi
med bjergene som baggrund og
i gåafstand til byens charmerende centrum

Varonevandfaldet
nær Riva del
Garda

Oplev Verona på en heldagsudflugt med byvandring i selskab af rejselederen og god tid
på egen hånd til f.eks. at opleve markedet på Piazza del Erbe

9 dage

Gardasøen - Riva del Garda
Storslåede bjerglandskaber og hyggelige byer

Gardasøen er uden sammenligning en af Italiens mest populære feriedestinationer. Med sit klare vand, det middelhavsagtige klima, de imponerende
bjerge og den hyggelige atmosfære langs søpromenaden og på de små
fortovscaféer har Gardasøen i generationer tiltrukket turister fra hele verden.
Vi bor i den charmerende by, Riva del Garda, ved søens nordspids omgivet
af bjergtinder og enestående natur. Riva del Garda, som er en af de førende
byer ved Gardasøen, bærer stadig præg af romernes tilstedeværelse i
forgangen tid. Her er også et rigt udvalg af butikker, caféer og forlystelser.

sejler vi ind til centrum. På en spadseretur
gennem byens smalle gader skal vi opleve
den helt særlige stemning, der hersker i
byen, som gennemkrydses af utallige kanaler.
Kanalerne passeres ad smalle høje broer, der
tillader den livlige kanaltrafik at sejle uhindret
under dem. Vi besøger bl.a. Rialtobroen, hvor
der er marked året rundt, og ved den berømte
Markusplads ser vi klokketårnet, Markuskirken
samt Dogepaladset.

UDREJSE
Morgenkomplet i Hedensted, frokost i
Neumünster og overnatning syd for Kassel.
Næste dag forbi München og efter frokost i
Irschenberg kan vi begynde at se Alperne,
som vi skal passere på vej gennem Østrig
ad Brenner-autobanen over Europabrucke til
den italienske grænse. Først på aftenen er vi
fremme i Riva del Garda.

VINBONDEBESØG
Langs Gardasøen produceres masser af god
vin. Vi besøger en af de lokale vinbønder,
som vil fortælle om vinproduktion. Der vil
naturligvis også være mulighed for at smage
de gode vine samt købe nogle flasker med
hjem til favorable priser.

HJEMREJSE
Hjemturen foregår ad en anden rute end
udrejsen med frokost i Weyarn og overnatning
ved Leipzig. Sidste dag forbi Magdeburg og
Hannover. Frokostbuffet i Rødekro.
UDFLUGTER
Ud i det blå - halvdagstur
Turen går op i de såkaldte ”små Dolomitter”,
som ligger nord for Riva. Vi får et indtryk
af gamle landsbyer med snævre gader og
stræder, imponerende bjergformationer og
gamle borge, og vi nyder storslåede panoramaudsigter ned over Gardasøen. Undervejs
gør vi ophold ved Varone-vandfaldet uden for
Riva, hvor vand fra Tenno-søen styrter ned i
en dyb klippespalte. Derefter passeres den blå
Tenno-sø, kurbyen Ponte Arche og den lille sø
Toblino, inden vi holder frokostpause ved et
hyggeligt udskænkningssted.
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Limone – sejltur på Gardasøen halvdagstur
Vi sejler til den lille by, Limone, ved
Gardasøens vestbred. Limone anses af
mange som værende den smukkeste by ved
Gardasøen, og det er ikke svært at forstå
hvorfor. Man kan ikke andet end at blive
betaget af de frodige omgivelser kombineret
med skøn sydlandsk atmosfære. Her bliver
der lejlighed til at gå på opdagelse i byens
stejle krogede gader, og har man lyst, kan
man her besøge den danske guldsmed.
Verona - heldagstur
Vi kører langs den østlige bred via Malcesine,
Garda og Bardolino med en smuk udsigt over
søen og områdets afvekslende natur. Derefter
går turen til Verona, hvor vi på en spadseretur
bl.a. ser Arenaen, det berømte amfiteater
der er kendt for sine operaopførelser hver
sommer. Ad den mondæne forretningsgade,
Via Mazzini, når vi til Piazza delle Erbe, hvor
der foregår en livlig torvehandel. Nær torvet
finder vi Julies hus med den fra Shakespeares
skuespil så berømte balkon. Der bliver tid på
egen hånd til at nyde den vidunderlige by.
Venedig - heldagstur
Venedig er en oplevelse helt for sig selv. Byen,
der er bygget på pæle i Brenta-flodens delta
ud mod Adriaterhavet, er totalt bilfri, og derfor

ITALIENSK MARKED
Under opholdet bliver der mulighed for at
opleve et typisk, italiensk marked, hvor
man kan købe alt, hvad hjertet begærer af
madvarer, husgeråd, tøj, sko og souvenirs.
Det er nu chancen for at prøve at ”prutte om
prisen” byder sig.
OM HOTELLET
Hotel Villa Giuliana ligger kun 300 meter fra
Gardasøen med bjergene i baggrunden og
i gåafstand til Rivas centrum. Hotellet, som
omkranses af en have med tilhørende pool
og liggestole, råder bl.a. over restaurant, bar,
elevator og solterrasse med borde og stole.
Alle værelser er funktionelt indrettet med
bad og toilet, hårtørrer, TV, aircondition (juni
til midt september) samt safeboks. De fleste
værelser er med balkon (dobbeltværelser).
Forplejningen består af italiensk morgenbuffet
samt 3-retters valgmenu om aftenen med
nationale og internationale retter.
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9 dage
AFREJSEDATO
18. maj
22. juni
13. juli
17. august
31. august
21. september
5. oktober

Fra 6.595,RUTE
4D
4D
4D
4D
4D
4D
4D

PRIS
6.595,6.695,6.895,6.895,6.895,6.795,6.695,-

Kom med til
vinsmagning hos en
lokal vinbonde

Prisen er pr. pers. i dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse
Rabat til 3. person på 1 værelse

1.090,480,-

INKLUDERET I PRISEN MED NILLES:
ü 4-stjernet bus
ü 6 overnatninger i Riva del Garda
ü 2 overnatninger i Tyskland
ü 8 x morgenmad
ü 8 x aftensmad
ü 1 x morgenkomplet (udrejse)
ü 4 x frokost (ud- og hjemrejse)
ü	
Udflugter ekskl. entréer,
vinsmagninger og sejltur
ü Dansk rejseleder

På en heldagsudflugt til Venedig
sejler vi ind til centrum og oplever
bl.a. Markuspladsen og Rialtobroen
på en byvandring med rejselederen

ENTRÉER: Venedig ca. EUR 18,00. Limone
sejltur ca. EUR 13,00. Verona arena ca. EUR
6,00. Julias hus ca. EUR 6,00. Vinsmagning
ca. EUR 10,00.
VALUTA: Euro (EUR).
VEJRET: Verona (gns.): maj-okt. 24° - 29°.
HOTEL:
Hotel Villa Giuliana
www.hotelvillagiuliana.it
BESTIL PÅ:

www.nillesrejser.dk/gardasoen
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