
 

GARDASJØEN, VENEZIA, VERONA OG BERGAMO 

  
 
  

Gardasjøen er en av verdens vakreste innsjøer, Venezia er kanalenes by, Verona er hjembyen til  
Shakespeares «Romeo og Julie» og Bergamo er Nord-Italias «ukjente» perle.  
 

Helt fra de gamle romernes tid reiste man til Gardasjøen for rekreasjon for kropp og sjel. Riva del Garda ligger i 

nordenden av Gardasjøen mens Sirmione ligger på en halvøy i sør. Vi skal bo på vestsiden av sjøen. Det blir en båttur 

på Gardasjøen hvor vi har en fantastisk utsikt mot fjellene i vest og de idylliske småbyene i øst. Den deilige fjelluften, 

det klare friske vannet og de omkransede fjellene står som vakre kulisser i bakgrunnen. Vin- og olivenolje distriktene 

Bardolino og Valpolicella er berømte for å produserer kvalitetsviner som Amarone og Ripasso. Vi besøker noen vin-

gårder hvor vi blir med på omvisning og smaker på vin. Vi tar turen til romantiske Venezia som byr på mer enn tusen 

års historie, og hvor vi får se de kjente stedene som Dogepalasset, Sukkenes bro og Markusplassen. Det blir tur til 

vakre Verona som ligger ved Adigeelven i Venetoregionen, og som blir kalt for «Roma i et miniatyr». Dette på grunn 

av at Arena di Verona er verdens tredje største bevarte romerske amfiteater, og er over 2000 år gammelt.  

Bergamo ligger vakkert til ved foten av alpene mellom innsjøene Lago d’Iseo og Comosjøen og har en sjarmerende 

gamleby med storartet arkitektur.  

Pris kr. 11.650,- pr. person i dbl. rom.   
 
Enkeltromstillegg kr. 780,- (4 stk. til denne prisen)  

Teknisk arrangør: 

Prisen inkluderer: 
Transport:  
 

• Flyreise Oslo - Venezia med Norwegian (t/r). 

• Transfer flyplass - hotell ved ankomst og avreise. 

• Komfortabel turbuss på utfluktene ifølge programmet. 

• Båttur på Gardasjøen.  

• Båtreise Tronchetto - Markusplassen t/r. 
Overnatting: 

• 5 netter på Hotel Maderno**** i Maderno. 
Måltider:  

• 5 frokoster, 3 lunsjer, 2 enklere lunsjer, 5 middager. 
Utflukter: 

• Sightseeing ved Gardasjøen, i Bardolino, Sirmione, Venezia,  
Verona, og Bergamo.  

• Omvisning og vinsmaking: Castello di Roncado, Azienda Agricola  
Cã Bottura og Tommasi. 

• Program som beskrevet. 
Annet: 

• Svensk lokalguide med på alle utfluktene.  

• Sertifisert byguide i Venezia, Verona, og Bergamo.  

• Reiseleder fra Team Tour. 

• Turistskatt. 
Prisen er beregnet på 30 personer.  
Vi tar forbehold om eventuelle pris- og programendringer.   

6-dagers tur med avreise onsdag 24. april 2019  



Vi møter guiden og blir med på en byvandring hvor vi ser det 

store 2000 år gamle amfiteateret Arene di Verona, den  

romanske kirken San Zeno Maggiore med sine uvanlige dører 

med middelalderens bronsepaneler, den vakre Ponte Pietra 

broen og San Fermo Maggiore som er to kirker i en. Vi  

besøker naturligvis Julias balkong ved familien Capuletis  

palass, som minner om den tragiske historien om Romeo og 

Julie. Vi vandrer rundt den fargerike Piazza Erbe som har vært 

byens markedsplass i 2000 år, og vi ser de vakre palassene i 

nærheten av Piazza dei Signore.  Vi spiser felles lunsj og får 

litt tid på egenhånd. På hjemturen besøker vi familievin-

gården Tommasi som ligger i hjertet av det kjente vindistriktet  

Valpolicella Classico regionen i Veneto, og gårdens historie 

går tilbake til 1902. Gården med 205 hektar vinmark er en av 

Italias største og ligger på topp 5 av de beste italienske  

viner produserer bl.a. Amarone.  Omvisning og vinsmaking. 

Søndag 28. april: Bergamo. 

Bergamo er en storslått liten by som er delt i to bydeler. Den 

populære gamlebyen Bergamo Alta ligger vakkert til på en 

høyde. Byen har en kraftig bymur fra 14-1700 tallet for at den 

lettere skulle forsvare seg mot angrep, og har arkitektur fra 

middelalderen og renessansen. Den nyere bydelen Bergamo 

ligger i overgangen fra PO-sletten og alpene, ca. 50 kilometer 

nordøst for Milano, og om lag 100 kilometer vest for Verona. 

Vi blir med guiden på en byvandring hvor vi får se de viktigste 

severdighetene. Vi spiser lunsj i Bergamo og får litt tid på 

egenhånd før vi setter kursen tilbake til hotellet. På veien  

stopper vi i Iseo - den idylliske byen mellom vindistriktet 

Franciacorta  og Lake Iseo på den andre siden. Vi tar en  

spasertur langs den vakre sjøpromenaden Lungolago Marconi, 

som er full av butikker med hjemmelagde spesialiteter. 

Mandag 29.april: Maderno - Lierbyen. 

Vi har kommet til turens siste dag. Bussen henter oss på  

hotellet og kjører til flyplassen i Venezia hvor vi har avreise 

med Norwegian  kl. 10:20, ankomst Gardermoen kl.13:00.  

Onsdag 24. april: Oslo - Maderno. 
Vi har avreise fra Lierbyen med Team Tour kl. 07:00 som  

kjører oss til Gardermoen. Her har vi har avgang med Nor-

wegian kl. 10:25 med ankomst Venezia kl.13:05. På flyplassen 

venter bussen på oss, og etter en kort kjøretur stopper vi på det  

historiske vinslottet Castello di Roncade. Her får vi en guidet 

tur gjennom vinmarkene, produksjonslokalene og vinkjelleren.  

Vi besøker også slottets villa og det private kapellet. Det blir 

prøvesmaking av 5 forskjellige slags vin og vi spiser en lett 

lunsj. Turen fortsetter til vårt hyggelige hotell som har en fin  

beliggenhet i den sjarmerende havnebyen Toscolano Maderno. 

Hotellet ligger et steinkast fra Gardasjøen, er omkranset av en 

stor park og har svømmebasseng.  

Alle frokoster og middager på hotellet.   

Torsdag 25. april: Gardasjøen-Bardolino-Sirmione.  
Vi starter med en båttur fra Maderno til Torri del Benaco på 

Gardasjøen. Dette er en av verdens vakreste innsjøer og ligger 

ved foten av Alpene. Gardasjøen er Italias største innsjø, og er 

lang og smal. Den strekker seg i retningen nord-syd i 50 km 

hvor det i nord er høye fjell på begge sider. I sør er landskapet 

relativt flatt. Det er fra sjøsiden vi kan nyte det steile klippe-

landskapet langs Limonekysten. Turen fortsetter med buss til 

den idylliske middelalderbyen Bardolino som er kjent for sine 

vakre brosteinsgater som går gjennom gamlebyen, og strekker 

seg ned mot sjøen. I de omkringliggende åsene kan vi se oliven- 

og vingårder. Vi besøker Olivenmuseet hvor vi får vite mere om 

oljen, og høre om den historiske utviklingen av oliven-

produksjon. Bardolino er verdenskjent for sin lokalproduserte 

rød- og rosévin. På vingården Azienda Agricola Cã Bottura blir 

det omvisning, vinsmaking og en lett lunsj. Turen fortsetter til 

festningsbyen Sirmione som er en idyllisk gammel by  

beliggende på en halvøy lengst sør i Gardasjøen, og er full av 

historie og vakre bygninger.   

Fredag 26. april: Venezia. 

Romantiske Venezia - « Byen på vannet». Vi tar bussen fra 

Tronchetto og båt over til Markusplassen. Vi møter guiden og 

blir vi med på en 2-timers byvandring hvor vi vandrer på  

Markusplassen, forbi Markuskirken og Dogepalasset. Et ekte 

venetiansk glassblåseri samt Sukkenes Bro og Rialto-broen 

hører også med. Vi anbefaler en tur med gondol på en av de 

mange kanalene. (ikke inkl.) Lunsjen inntar vi på en av de  

koselige tavernaene i Venezia. Det blir litt tid på egenhånd før 

vi møtes igjen og returnerer med båt og buss tilbake til hotellet.  

Lørdag 27. april:  Verona. 

Den vakre operabyen Verona har en beliggenhet, et bysentrum 

og en arkitektur som er helt enestående. Veronas historiske  

bydel er oppført på Unescos liste på grunn av sin bevarte  

arkitektur fra romertiden og middelalderen.  


