
Italien

Gardasøen
Pris pr. person i db. værelse

kr. 8.995

Syd for Alperne i de mest fortryllende omgivelser ligger Gardasøen. 
De omkringliggende bjerge giver læ og et dejligt mildt klima. Vores 
rejse til Gardasøen har alt, hvad hjertet kan begære. Søen med sine 
skønne, skiftende farver - bjerge, som i den nordlige del af søen hæ-
ver sig stejlt op fra søbredden - og en overdådig sydlandsk blomster-
pragt, viftende palmer og citronlunde.

Vi bor i den hyggelige by Riva del Garda på det dejlige Hotel Centrale 
med fantastisk beliggenhed midt på byens torv ud til den maleriske, lille 
havn. Her er smalle gader med interessante bygninger, forretninger og 
et væld af hyggelige restauranter og caféer. 

Vi har inkluderet en række udflugter sammen med vores danske rej-
seleder; en udflugt langs Gardasøen inklusiv en dejlig sejltur på søen. 
Udflugt til Romeo og Julies by Verona, samt en udflugt med skønne 
naturoplevelser i bjergene i Gardasøens bagland. På rejsen skal vi na-
turligvis også besøge et par af områdets gode vingårde - blandt andet 
Borgo alla Quercia, hvor vi får mulighed for at prøvesmage den lokale 
vin og nyde en frokost i de romantiske omgivelser.

REJSEDATO
20. september - 27. september 2022

FLYINFORMATION MED SAS
Aalborg-København  kl. 07.00-07.40
København-Venedig  kl. 08.35-10.40

Venedig-København  kl. 11.30-13.35
København-Aalborg  kl. 14.50-15.35

TILMELDING
Ved informationsmøde på Kulturhu-
set Trekanten i Aalborg den 27/1-22 
og herefter hos Best Travel på
tlf. 70 20 98 99. Oplys at du er med-
lem af Lærernes Pensionistforening.
Kontaktperson: Inger Bolander.

BETALING
Depositum kr. 2.000 pr. person  
senest 21 dage efter bestilling.
Restbeløb senest 22/7-22.

LÆRERNES PENSIONISTFORENING

AFREJSE 20. SEPT. 2022

ARRANGØR
Best Travel A/S
Stena Line Terminalen
Færgehavnsvej 10
DK-9900 Frederikshavn

Tel.  +45 70 20 98 99
grupperejser@besttravel.dk
www.besttravel.dk

Fremragende



LÆRERNES PENSIONISTFORENING

DAG 1 ∙ VALPOLICELLA OG ANKOMST TIL RIVA DEL GARDA
Efter ankomsten sætter vi os til rette i vores egen bus og starter på 
vores norditalienske eventyr. Fra lufthavnen går turen henover den 
flade Po-slette og videre mod det kendte Valpolicella-vinområde, 
hvor vi på bedste italienske manér bydes velkommen på en dejlig 
vingård med smagning af Amarone – en af Italiens mest berømte 
vine. Efter vingårdsbesøget fortsætter turen gennem den natur-
skønne Adige-dal frem til hotellet ved Gardasøen.

Indkvartering på det dejlige familiedrevne Hotel Centrale, som nok 
har den bedste beliggenhed i den skønne by Riva del Garda midt 
på byens hovedplads ud til den lille havn og Gardasøen.
 
DAG 2 ∙ BYVANDRING I RIVA DEL GARDA 
Om formiddagen arrangerer rejselederen en byvandring i Riva del 
Garda, hvor vi bliver præsenteret for byens seværdigheder, den 
herlige søpromenade, de maleriske gamle gader og stræder, og 
dermed får vi allerede fra start et godt kendskab byen.

DAG 3 ∙ GARDASØEN RUNDT - VINGÅRDSBESØG
Efter morgenmaden er der afsejling fra den lille havn i Riva del 
Garda. På sejlturen oplever vi de pittoreske byer og det smukke 
landskab fra søsiden. Vi går i land i byen Maderno på Gardasøens 
vestbred, og kører op mod vingården Borgo alla Quercia, hvor vi 
skal nyde en vinsmagning og en let frokost i smukke omgivelser.

Om eftermiddagen fortsætter turen i bus langs Gardasøens øst-
bred, hvor vi gør et ophold i den maleriske by Garda, som har givet 
søen navn. Vi oplever byens skønne søpromenade og nyder ud-
sigten ud over søen. Efter opholdet i Garda kører vi videre gennem 
olivenlunde langs den skønne østbred tilbage mod Riva del Garda.

DAG 4 ∙ DAGEN ER TIL OPLEVELSER PÅ EGEN HÅND
Dagen er til oplevelser på egen hånd – måske en tur med de lokale 
busser til den skønne by Limone, eller en dejlig spadseretur langs 
søen mod nabobyen Torbole.

DAG 5 ∙ MALCESINE - ITALIENSK MARKED
Dagens tur går med båd til den maleriske by Malcesine, som har 
fascineret utallige digtere og forfattere gennem tidens løb.
Byen har en skøn beliggenhed for foden af Monte Baldo, og kan 
bryste sig af en meget velbevaret fæstning opført af Scala-familien 
fra Verona – et vidnesbyrd om byens stolte fortid.
Lørdag er endvidere markedsdag i Malcesine, så der bliver mulig-
hed for at opleve et typisk italiensk marked og gøre en god handel. 

DAG 6 ∙ UDFLUGT TIL VERONA OG HABSBURGERNES FORT
I dag skal vi opleve endnu et af rejsens højdepunkter, når vi sætter 
kurs sydover på en betagende tur gennem Adige-dalen mod den 
skønne by Verona, der ligger smukt ved Adige-flodens bugtede 
løb. Verona er en af Italiens smukkeste byer og stedet for Shake-
speares udødelige drama, Romeo og Julie. På en spændende 

byvandring skal vi opleve byens historiske centrum med den vel-
bevarede Scala-fæstning, blomstertorvet Piazza delle Erbe, Julies 
hus og den velbevarede romerske arena på Piazza Bra, der hver 
sommer danner ramme om stemningsfulde operaforestillinger. 

Efter besøget i Verona kører vi op til en gammel velbevaret fæst-
ning bygget af Habsburgerne som forsvar af det Østrig-ungarske 
kejserrige. I den hyggelige restaurant, der er indrettet i fæstningen, 
nyder vi en god frokost bestående af lokale specialiteter, inden vi 
vender tilbage til Riva del Garda.

DAG 7 ∙ VARONE-VANDFALDET - TENNO-SØEN OG VINGÅRD
Dagens udflugt byder på storslåede naturoplevelser. Vi kører først 
op til det imponerende Varone-vandfald, som har eroderet klip-
perne gennem årtusinder, hvorefter turen går videre op i bjergene 
til Tenno-søen, med det smukke smaragdfarvede vand.

Efter en skøn tur gennem dalen med søerne, Valle dei Laghi, slut-
ter vi dagens tur med et besøg på vingården Pisoni, hvor vi skal 
smage på nogle af vingårdens vine - heriblandt den berømte Vino 
Santo - og nyde en let anretning med udsigt op mod Brenta-Do-
lomitterne.

DAG 8 ∙ HJEMREJSE
Vi forlader hotellet og påbegynder rejsen mod Venedig lufthavn 
og videre med fly til Danmark.

NB! Rækkefølgen i dagsprogrammet kan ændres uden varsel.

Inkluderet i prisen
Fly med SAS fra Aalborg til Venedig via København t/r

Bagage på flyet og lufthavnstransfer t/r

7 nætter i delt dobbeltværelse på Hotel Centrale 

7 x morgenmad

3 x frokost

7 x aftensmad

3 x vinsmagning

Alle udflugter og sejlture ifølge program

Entréer ifølge program

Erfaren dansk rejseleder

Ikke inkluderet i prisen
Forsikringer, drikkepenge, øvrige måltider og drikkevarer

Obligatorisk turistskat ca. €14 pr. pers., betales til hotellet

Tillæg pr. person
Eneværelse .......................................................................kr. 800

Værelse med søudsigt ................................................... kr. 500

Værelse på 4. sal m/fransk altan og søudsigt ............kr. 750

Fast plads i bus på transfers og udflugter ..........kr. 150-250

Årsafbestillingsforsikring ..........................................fra kr. 273

Årsrejseforsikring u70 år / over70 år ........... fra kr. 421 / 544

HOTEL CENTRALE 

Hotel Centrale er indrettet i en flot gammel bygning midt i Riva del 
Garda ved Gardasøens nordlige ende. Hotellet er bygget omkring 
1375 i veneziansk stil og ligger smukt ved byens hyggelige torv og 
den maleriske lille havn. 

Faciliteter: Hotellet har spisesal, bar og restaurant med flot udsigt 
over Gardasøen. Køkkenet serverer både velsmagende lokale ret-
ter af egnens gode råvarer og internationalt inspirerede måltider. 
Aftensmaden er en fast 3 retters menu med salatbar. Hotellet har 
elevator og der er gratis WI-FI i lobby og i restauranten.

Værelser: Værelserne er enkelt indrettede i lyse, indbydende farver 
og har alle eget toilet og bad, telefon, tv og safe. Fra værelserne er 
der udsigt mod bjergene eller mod gaden. 


