Søndag 1. september 2019 – 6 dager

Gardasjøen

Med Sirmione, Milano, Venezia og Verona

Helst ytterst på halvøya Sirmione ligger det
historiske sentrum og her finnes blant
annet en ruin av en gammel romersk villa –
Grotte di Catullo. Området er vakkert, og
de pittoreske bymurene fra 1450 rammer
inn den flotte lille byen. I det øyeblikket
man går over vindebroen og gjennom
byporten, er følelsen av å bli tatt med
tilbake i tid slående. Man nærmest erindrer
det livet som har utspilt seg her. Med
sjarmerende smale brostensgater og små
piazzaer, er det enkelt å senke skuldrene
og nyte den nord-italienske sjarmen.

You may have the universe if I may have Italy….

Guiseppe Verdi

PROGRAM
Dag 1 – Søndag 1. september - avreisedag
Vi møtes inn til høyre i avgangshallen på Værnes kl. 6.00. Her blir dere møtt av
reiselederen fra Vega Reiser, som er behjelpelig med innsjekk og praktiske ting. Etter
hvert flyr vi til Milano med et mellomstopp i Oslo. Ved ankomst kl. 12.30 hentes vi
med buss, og reiser innom sentrum av Milano. Her kan vi ta en liten spasertur for å
se på den berømte operaen La Scala og den vakre gotiske domkirken. Etterhvert
vender vi nesen mot borgbyen Sirmione, og til hotellet vårt som ligger svært sentralt
til på en halvøy ute i Gardasjøen. Om kvelden er det felles middag. Vi møtes i
resepsjonen klokken 19.45
Dag 2 – Mandag 2. september - byvandring Sirmione
Kl. 10.00 står reiseleder i resepsjonen, om noen ønsker å være med på en liten
vandring. Vi gjør oss kjent med det lille samfunnet her ytterst ute på halvøya. Vi
rusler mellom olivenlunder, tar en titt på Villa Maria Callas, beskuer Castello
Scaligero og de gamle romerske ruinene Grotte di Catullo.
Kanskje frister også en tur til stedet med de helsebringende kilder - Centro
Benessere Termale Aquria. Sirmione har mye å by på, og her kan man helt enkelt
bare være!
Om kvelden samles vi for felles middag. Vi møtes i resepsjonen klokken 19.45.

Dag 3 – Tirsdag 3. september - utflukt til Venezia
Denne dagen er satt av til utflukt og turen går til Venezia. Vi reiser fra hotellet med
buss klokken 8.00 til Tronchetto, og videre med båt inn til Markusplassen. Sukkenes
bro, Dogepalasset, Domen og Campanile ligger lett tilgjengelig, men de som vil slår
også følge for å oppleve Venezias travle liv i trange gater og mange arkitektoniske
perler. Det blir også tid på egenhånd før turen går tilbake til Tronchetto via Grand
Canal. I kveld er det ikke felles middag på programmet, men reiseleder har forslag til
restauranter.
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PROGRAM
Dag 4 – onsdag 4. september - utflukt til Verona
Etter frokost er det igjen tid for utflukt til Verona –Kjærlighetens by! Klokken 9.30
reiser vi det korte stykket til Verona med buss og stopper først oppe ved en vingård
som ligger i åssiden ved byen. Med fantastisk utsikt får vi servert lunsj og med en
innføring i driften på gården får vi også en liten vinsmaking. Deretter går turen til
sentrum hvor vi har noen timer disponible før vi møtes klokken 19.30 for å finne
plassene våre i Arena Di Verona. I kveld er det åpning av «Carmen» i den fantastiske
utendørs Arenaen i hjertet av Verona. Etter forestillingen reiser vi tilbake til Sirmione.
Det er ikke felles middag i dag, men Verona har mange gode restauranter man kan ta
en matbit før forestillingen.
Dag 5 – torsdag 5. september - disponibel dag / Båttur
I dag blir de som ønsker det med på en båttur på den vakre Gardsjøen. Vi reiser opp
til byen Garda, og her blir det noen timer til rådighet. Det lokale markedet flytter rundt
i byene ved Gardasjøen, kanskje passer det å reise på et besøk hit? Om kvelden møtes
vi for avgang til felles middag. Vi møtes i resepsjonen klokken 19.45
Dag 6 – fredag 6. september - hjemreisedag
Vi spiser frokost og har litt disponibel tid før det er avreise fra Sirmione kl. 12.00.
Turen går direkte til flyplassen hvor vi har avgang kl. 16.35 først til Oslo deretter til
Trondheim. Vi er lander på Værnes er kl. 21.15.
Grunnpris
Depositum (trekkes av totalsum)
Tillegg Enkeltrom

NOK 12.900,NOK 1.500,NOK 2.000,-

Inkludert:
 Flyreise Trondheim - Milano t/r
 En innsjekket bagasje á 20 kg+ håndbagasje max 10 kg
 Skatter og avgifter
 Busstransport i henhold til program
 5 netter i dobbeltrom
 5 frokost
 3 middag
 1 lunsj
 Utflukt til Venezia inkl. båttur på Grand Canal
 Utflukt til Verona med besøk på vingård og vinsmaking
 Opera i Verona – forestillingen er Carmen
 Aktiv reiseleder under hele reisen
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