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Middelhavsstemning og 
oplevelser i både Italien  
og Frankrig
Turen går gennem de imponerende alpelandskaber i Schweiz, 
inden vi når frem til Ligurien og Italiens smukke Blomsterkyst, 
som strækker sig fra Genova til den sydfranske grænse og omtales 
som en af de smukkeste i Italien. Her møder man blomsterpragt 
i alverdens farver takket være det milde klima og Middelhavet. 
Vi udforsker både den italienske og franske del af rivieraen og 
besøger bl.a. den elegante by San Remo, udforsker den gamle 
bydel i Nice og omfavnes af historiens vingesus i middelalderbyen 
Dolceacqua.

UDREJSE
Morgenkomplet i Hedensted, fro
kost syd for Hamburg og overnat
ning ved Ulm. Næste dag kører vi 
gennem Schweiz og ankommer til 
Blomsterkysten først på aftenen.

UDFLUGTER
San Remo – halvdagstur (lang)
San Remo var engang en lille fiskerby 
men er i dag Den Italienske Rivieras 
mest elegante og fashionable by. Byen 
har en fantastisk beliggenhed ud til 
Middelhavet og er blevet populær 
blandt både italienske og europæiske 
turister. I dag er San Remo en flot 
kombination af karakteristiske gamle 
stenhuse, krogede gader og moderne 
havnemiljø med luksusyachter. På en 
byrundtur oplever vi bl.a. den russiske 
kirke og den gamle bydel La Pigna med 
en labyrint af snævre gyder og små 
spændende specialbutikker.

Nice og Bussana Vecchia 
– heldagstur
Vi krydser grænsen til Frankrig og kører 
til Nice. På en byrundtur oplever vi 
byens skønne parker, fornemme palæer 
og gamle ejendomme. Vi spadserer en 
tur på den berømte havnepromenade 
Promenade des Anglais, som elegant 
bugter sig langs Middelhavet. Vi går 
også en tur i den charmerende, gamle 
bydel, hvor der ofte holdes marked. Her 
er snævre gader og velholdte, farve
strålende bygninger. Herefter tid til 
frokost på egen hånd og mulighed for 
at tage en tur med det lille tog rundt 
i Nices gader. På vej tilbage til vores 
hotel holder vi en lille pause i middel
alder byen Bussana Vecchia. Byen blev 
i slutningen af 1800tallet ramt af 
jord  skælv, som efterlod byen i ruiner. I 
1960’erne grundlagde en række kunst
nere en koloni i byen, og i roligt tempo 
blev byen genopbygget med respekt 

Den Italienske Riviera 
– Blomsterkysten

Den smukke 
Portofino-halvø

San Remo

 9 DAGE FRA 6.595

for datidens byggeform. I dag er byen 
en smuk oase med krogede gader, 
små boder med kunsthåndværk og 
hyggelige caféer.

Portofino – heldagstur (lang)
Vi kører til den liguriske by Rapallo, 
hvorfra vi tager på bådtur op langs 
kysten til den smukke Portofinohalvø. 
Undervejs passerer vi bl.a. den idylliske 
by Santa Margherita Ligure, hvor 
bybilledet præges af høje palmer og 
farverige appelsintræer langs havnen. 
Vi når den mest eksklusive by langs ky
sten. Portofino var engang en lille fattig 
landsby fyldt med fiskerbåde, men i dag 
er bådene skiftet ud med store flotte 
luksusyachter. I byen hænger tørresno
re og vasketøj på tværs af gaderne på 
ægte italiensk manér. Efter et ophold 
i byen sejler vi tilbage til Rapallo og 
returnerer med bus til hotellet.

Dolceacqua – halvdagstur
Vi kører til den smukke middelalderby 
Dolceacqua, som ligger i bjergdalen 
Val Nervia. Vi tager på en hyggelig 
spadseretur rundt i de små gader, som 
snor sig i takt med terrænet og ser 
den ældste og højst beliggende del af 
byen, La Terra. Dolceacqua domineres 
af borgruinen Castello dei Doria, der 
er opkaldt efter den magtfulde Doria
familie og kan dateres helt tilbage til 
1100tallet. Området er desuden kendt 
for sin rubinrøde, bløde og aromatiske 
Rossesevine, som det vil være muligt 
at købe ved vinkooperativerne til yderst 
rimelige priser.

HJEMREJSE
Hjemrejse ad samme rute med overnat
ning ved Ulm. Næste dag sen frokost 
ved Lüneburg Heide. 

Hotel Piccolo  
(11. juni og 12. september)
Dejligt familiedrevet hotel belig
gende i den populære badeby Diano 
Marina. Fra hotellets tagterrasse 
har man har en fantastisk udsigt 
over byen, havet og middelalderby
en Cervo, og her finder man også 
solsenge og en pool. I hotellets 
hyggelige restaurant og bar kan 
man nyde en drink til rimelige priser. 
Stranden ligger ca. 150 meter fra 
hotellet og kan nås ad en lille sti 
med trapper. Strandservice koster 
ca. EUR 20 pr. dag for 2 solsenge og 
en parasol. Alle værelser (dobbelt) 
er med bad, toilet, terrasse eller bal
kon, safeboks, aircondition og gratis 

WiFi. Værelser med havudsigt mod 
tillæg. Forplejningen består af mor
genbuffet og 3retters aftenmenu 
med valgmuligheder. Én aften under 
opholdet er der livemusik.  
www.piccolohoteldianomarina.com

Hotel Adler (22. august)
Hyggeligt familiedrevet hotel i den 
skønne badeby Alassio. På hotellet 
finder man bl.a. restaurant, bar, 
solterrasse og en lille pool, hvor man 
kan tage en forfriskende dukkert. 
Stranden ligger ca. 450 meter fra 
hotellet, og butikker, caféer og  
restauranter ligger også lige i  
nærheden. 4 gange om dagen er 
der gratis shuttleservice (bus) til 
stranden. Strandservice koster ca. 
EUR 29 pr. dag for 2 solsenge og 
en parasol. Alle værelser (dobbelt) 
er med bad, toilet, terrasse eller 
balkon, safeboks, aircondition og 
WiFi. Forplejningen består af mor
genbuffet og 3retters aftenmenu 
med valgmuligheder. Én aften under 
opholdet er der livemusik.  
www.hoteladleralassio.it

OM
HOTELLERNE

BUSREJSE • 9 DAGE

AFREJSEDATO RUTE PRIS

11. juni 2F 6.595
22. august 2F 6.995
12. september 2F 6.695

Prisen er pr. pers. i delt dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 1.095
Tillæg for værelse med havudsigt
(Hotel Piccolo) 250

INKLUDERET I PRISEN
• 4stjernet bus
• 6 overnatninger på Blomsterkysten
• 2 overnatninger i Tyskland
• 8 x morgenmad
• 8 x aftensmad
• 1 x morgenkomplet (udrejse)
• 2 x frokost (ud og hjemrejse)
• Udflugter ekskl. entréer og sejltur
• Dansk rejseleder

ENTRÉER Dolceaquaborgruin ca. EUR 10, 
Portofinosejltur ca. EUR 19, Det lille tog i Nice ca. 
EUR 10.

EURO (EUR)

DIANO Marina/Alassio (gns.): juni 23°25°,  
aug.sep. 25°27°.

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/IRI


