
2013  KUNDETUR TIL GARDASJØEN  
 fra 16.  -  23. september 2013   

 
Turen går med fly til Milano i Italia og videre med buss til byen Riva 
del Garda, som ligger på den maleriske nordvestre siden av Garda-
sjøen. Vårt hotell ligger omgitt av en fin have og basseng. Det er 5  
minutter å gå til stranden og promenaden, som forbinder de koselige  
byene Torbole og Riva del Garda. Riva del Garda er en av Garda`s 
mest besøkte middelalderbyer med flott arkitektur og sjarme. Naturen 
er flott og majestetiske fjell kneiser i luften mot nord. Det er de  
italienske alpene som ligger bak oss, og øst for oss ligger den kjente 
vinproduksjonsregionen Valpolichella. Vi drar på utflukt dit og skal 
besøke Verona by med kjente Arenaen. Klimaet er fantastisk,  
temperaturen er god ca. 25 grader og området er frodig og vakkert.    
 

 
Dag 1   STAVANGER  - MILANO  -  RIVA DEL GARDA    
Avreise med buss fra Klepp Sparebank kl. 11.15. Ved ankomst Sola innsjekk på  
British Airways sitt fly via London, med ankomst kl. 14.45. Videre 17.00 med  
ankomst Milano Linate kl.18.20. Vel fremme venter vår buss på oss og vi drar til 
maleriske Riva del Garda og sjekker inn på vårt hotell. Middag etter ankomst.    
  
Dag 2   RIVA DEL GARDA      
Vi nyter dagens frokost med gode venner og forslår en rolig dag i Riva del  
Garda. Vi kan i dag slappe av og nyte fasilitetene ved hotellet. Her er gode sol-
senger, basseng eller bli med reiseleder til sentrum en 15 minutter spasertur på 
strandpromenaden langs sjøen til middelalderbyen Riva del Garda. Vi passerer for-
bi La Rocca borgen. I byen koser vi oss på kjekke uterestauranter, mens jentene 
nok havner på shopping. Om kvelden samles vi til felles middag på hotellet vårt.   
 
Dag 3  RIVA DEL GARDA - SARCA DALEN MOT ALPENE - BESØK HOS VINBONDE 
Frokost sammen før vi starter kl. 10.00 på turen oppover  i den frodige Sarca dalen 
nord fra Gardasjøen. Først besøker vi den spektakulære fossen i Varone, hvor  
vannet kommer fra Ledro sjøen og faller over 100 meter ned inne i en grotte.  
Vi får en flott spasertur gjennom en botanisk hage med middelhavs- og alpeflora 
fra hele Gardaområdet - svært interessant. På vår utflukt fortsetter turen nord-
over langs elven Sarca til en flott vin-gård som eies av 2 fettere som driver  
familiegården med produksjon av vin og snaps. Sammen med god skinke og ost skal 
vi smake på produktene - 3 viner, spennende grappa ( snaps ) og sprudlende vin 
som kalles ”spumante.”  Likøren heter ( vino santo ) og sist, men ikke minst de 
tradisjonelle røde- og hvite viner, som hele tiden må videreutvikles. Middag! 
 
Dag 4  RIVA DEL GARDA  - Utflukt med Gardsbesøk m. melkekyr og ysteri, lunsj. 
Etter frokost kjører vi sydover langs Gardasjøen til en lokal bonde, som driver med 
melkeproduksjon, hvor all melk leveres et ysteri, som lager Grana Padana osten 
( parmasan osten ). Vi bøker garden med 500 melkekyr i produksjon og som drives 
av far og sønn, med innleid arbeidskraft til melkingen. Etter besøket der kjører vi 
til ysteriet, hvor vi følger ystingen fra melk til ost i mange forskjellige former 
( Mascarpone, Mozzerella, Ricotta, Grana Padana ) og smør, som ellers ikke er 
brukt i det italienske kjøkken. Men akkurat i denne regionen er det etterspurt og 
benyttes sammen med tortellini. Nå er vi sultne og kjører videre for å få oss en 
skikkelig lunsj på en hyggelig Agri Turissimo, hvor mange av varene er egen-
produksjon og hvor det er tradisjon for kjøp og bytte av produkter blant bøndene i 
området. Mette og gode drar vi via Borgetto en av de flotteste middelalderbyer i                   
Italia. Vi fortsetter så tilbake til vårt hotel i Riva del Garda. Middag om kvelden.  
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Dag 5  RIVA DEL GARDA  - Avslappende dag 
En rolig dag etter frokost. Om noen ønsker å ha opplegg kan Anne Kari ta dere med 
på lokalbåten til en av de mange byene langs Gardasjøen, Malcesine. Her kan vi ta 
taubane opp i høyden til fjellet Monte Baldo. Fridag ellers middag om kvelden.   
 

Dag 6  GARDA -  BÅTTUR TIL SIRMIONE  
Etter frokost på hotellet går vi til havnen og drar på båttur på Gardasjøen. Kjente 
Sirmione er målet og den ligger på en halvøy i den sørlige enden av Gardasjøen. Her 
florerer bybildet med restauranter og forretninger. Stedet er et eldorado for handle-
lystne og for de som vil oppleve italiensk gateliv. Her får vi tid på egen hånd samt 
tid til besøk i det gamle romerske palasset ” il Grotte di Catullo ” eller den gamle 
Scaligera borgen, midt i byen innenfor den antikke bymuren. ( ikke inkl. entre ). Vi 
spiser felles lunsj på restaurant. Vel fornøyde kjører vi med buss langs Gardasjøens 
østre side på vei tilbake til Riva del Garda. Felles middag på hotellet om kvelden.  
 

Dag 7    VERONA - BYRUNDE - VALPOLICHELLA - AMARONE VIN - LUNSJ   
Frokost før vi samles kl. 09.00 for å avreise på dagsutflukt til Verona. Vibeke er 
dansk og har bodd i Italia i mer en 40 år, hun er vår lokalguide. Hun er en festlig 
dame og er svært stolt over Verona by. Vi drar først opp i høyden for å få et vakkert 
skue over byen og elva. Etterpå får vi være med på vandretur gjennom historiske 
byen med Piazza Brà, hvor kjente Arena di Verona er, ( det romerske amfiet med 
forestillinger i  juli / aug / sep ), Julies balkong og det romerske markedet Piazza 
Erbe. En får noe tid på egenhånd før avreise til litt shopping før vi drar opp i det 
interessante området nord for verona, hvor den verdenskjente Amarone vinen kom-
mer fra - Valpolichella. To hyggelige brødre driver der en flott omvisning i vin-
kjeller, handel og smaksprøver drar vi tilbake til hotellet for felles middag senere.  
 

Dag 8  RIVA DEL GARDA  - MILANO - STAVANGER  
Etter frokost takker vi for oss i Garda og drar til Milano. Turen går til Linate flyplass 
midt i Milano sentrum. Vi stopper ved den gedigne domkirken med 135 spir, 3400 
statuer, som er 158 m lang og 92 m. brei. Litt fritid etter å ha sett kirken før vi drar 
til flyplassen og sjekker inn på BA med avgang kl. 13.50  -  via London. Vi er hjemme 
kl. 19.45. Husk reisebevis for taxfree handel. Bussen står klar kl. 20.15 og tar oss 
med tilbake til Klepp Sparebank.    
 

Pris pr. person i dobbeltrom ved minst 40 betalende pris   kr.  13 900,-   
 

Inkludert i prisen er: 
* Fly Sola  - Milano tur — retur med BA flyskatt  ( 24. 01. kr. 1495,- )  
* Buss tur — retur Klepp Sparebank — Sola flyplass  
* 7 netter i ro på samme hotell ved Riva del Garda inkl. halvpensjon ( frokost og middag  )  
* Transfer med buss t / r flyplassen Linate  og Riva del Garda        
* Verona utflukt m. lokalguide, vinsmaking i Valpolichella, lett lunsj 3 viner inkl. ost og skinke m. brød 
* Utflukt med rutebåt på Gardasjøen til Sirmione m. lunsj, retur langs østre side av Gardasjøen med buss.  
* Utflukt til Sarca dalen, Varone-fossen, Marked i Arce samt vingårdsbesøk og lett lunsj hos vinbonde. 
* Gardsbesøk, ysteribesøk og 4 retters ’bondelunsj’ hos Agriturisimo i Valeggio inkl. vin, vann, og kaffe  
* Drikke til middager og til de inkluderte lunsjer på turen.  
* Reiseleder Anne Kari T. Fossen fra Idereiser AS og Liv Marit Thysse fra Klepp Sparebank  
 

Tillegg:      Påmelding snarest til Idèreiser as tlf. 51425744, 
* Overnatting i enkeltrom  kr. 1400,-  mobil 909 77 141 eller på mail: ide@idereiser.no  
* Eventuelle ekstra utflukter og noen lunsjer   Depositum faktureres etter påmelding kr. 4100,-  
 

VED PÅMELDING:   
NAVN I PASS, ADRESSE, FØDESTED, FØDSELSDATO & ÅR, NASJONALITET, PASSNUMMER og PASSETS GYLDIGHET   
 

Vi må ta forbehold om endringer på gruppereisen som er skreddersydd og som har spesielle  
avbestillings-regler grunnet kontrakter med samarbeidspartnere og leverandører. Ved avbestilling 
påløper gebyrer og tap av depositum. Vi må og ta forbehold vedr. avgifter, valuta, flyskatter og 
endring i dag til dag programmet.    
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