
  

 

 

  
 
 
 

 

ALL Grenland  
Gardasjøen (6.-13. juni 2017) 

Fra 1. Januar 2011, har vi i Dag Aasbø  
Travel AS gitt 10 kroner per deltager på 
våre turer i bidrag til UNICEFs arbeid for 

barn. Les mer om dette, se alle våre 
turer med enda flere bilder eller les i 

vår reiseblogg på våre nettsider 

www.dagaasbo.no 

 

Web: www.dagaasbo.no 
E-post: post@dagaasbo.no  

Tel: 37 15 70 31 

Vi bor i koselige Peschiera beliggende langs Gardasjøens sørlige bredd. Byen har 
en koselig gamleby beliggende ved Gardasjøen. Gardasjøen er Italias største inn-
sjø, og har en vakker beliggenhet med sterke kontraster fra det flate landskapet i 
syd, til de stupbratte Dolomittene i nord. Klimaet er også behagelig ved Garda-
sjøen - og normaltemperaturen i juni ligger på ca. 25 varmegrader. 

Tirsdag: Hjemmefra – Gardasjøen. Bussen har avreise fra Landmanstorvet i Skien 
kl.17,15 og tar på deltagere frem mot Sandefjord Lufthavn Torp. Her sjekker vi inn 
på direkteflyet til Bergamo, avgang kl.20,30. Etter 2,5 time lander vi i Italia. Her 
venter bussen for å ta oss med de siste milene frem til Gardasjøen og til den koseli-
ge byen Peschiera del Garda. Her blir vi skal vi bo i 7 netter på det koselige familie-
hotellet Green Park (ingen middag pga sen ankomst).  

Onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag og mandag ved Gardasjøen Frokost og 
middag inkludert hver dag. En dag drar vi på utflukt med båt til den den spennen-
de byen byen Sirmione hvor vi finner Scaligeriborgen, samt en meget hyggelig gam-
leby. Etter god tid her, og lunsj på egenhånd blir vi hentet med buss og kjører til en 
vingård, hvor vi får prøvesmake forskjellige viner og høre om produksjonen før vi er 
tilbake på hotellet. En annen dag blir vi hentet med buss fra hotellet om morgenen 
og drar til verdensmetropolen Milano. Her får vi med oss guide som viser oss de 
mest kjente severdighetene som Duomoen og Teatro alla Scala - verdens eldste 
operahus. Høydepunktet blir imidlertid besøket på Cenacolo Vinciano hvor vi har 
inkludert inngang, hvor vi finner Leonardo da Vincis verdensberømte maleri «Det 
siste måltidet». En tredje dag vil det bli arrangert utflukt til Venezia. Ved ankomst 
til Venezia møter vi vår lokalguide som tar oss med på en vandretur gjennom Vene-
zias hyggelige gater. Vi får se Rialto Broen, Sukkenes Bro og Markusplassen for å 
nevne noe. Vi har også inkludert inngang til Markuskatedralen, og får etter besøket 
her tid på egenhånd til å spise lunsj samt til å se oss litt rundt på egenhånd. Den 
siste utfluktsdagen går til Verona. Her møter vi vår lokalguide som tar oss med 
rundt og viser oss det kjente amfiteateret, Piazza Bra, Rome og Julies veranda osv. 
på fridagen tar reiseledere med de som ønsker det på «byhopping» langs Garda-
sjøen med båt (båtbilletter ikke inkludert) 

Tirsdag: Gardasjøen – Hjem. Vi spiser frokost på hotellet, før vi pakker i bussen og 
kjører til Bergamo. Her kjører vi direkte til Bergamo Alto som er en koselig gamleby 
beliggende på en høyde over Bergamo sentrum. Her får vi en liten guiderunde, før 
vi får tid til å spise lunsj på egenhånd. Etter denne kjører vi til flyplassen i Bergamo, 
hvor vi sjekker vi inn på flyet tilbake til Torp, avgang kl.17,30. Etter drøye 2,5 timer 
lander vi på Torp, og tar plass i bussen som tar oss de siste milene hjem.   

Pris kr. 9 995,- per person  
 
Tillegg for:  
- Enkeltrom  kr 1 435,-   
 
 
 

Prisen inkluderer: 
- All buss- og flytransport  
- 7 overnattinger i delt dobbeltrom 
- 7 frokoster og 6 middager 
- Alle utflukter som beskrevet 
- Reiseleder med hele turen 

 


