
ITALIEN 117116  ITALIEN

Byen Salò der ligger ved 
Gardasøens vestbred. 

Hotel Park Casimiro er 
beliggende direkte på 
Gardasøens vestbred

Ingen by i verden 
er mere romantisk 
end Venedig

Vi tager på en 
spadseretur 
rundt i den 
vidunderlige 
by Verona 

Livsnyderrejse til den  
sydlige del af Gardasøen
Salòbugten smyger sig yndigt langs Gardasøens sydvestlige bred. Langs bugten ligger 
små karakteristiske landsbyer, som alle emmer af sydlandsk charme. I modsætning 
til den nordlige del af Gardasøen er landskabet her grønnere og søen bredere - faktisk 
så bred, at man kan være i tvivl, om man kigger ud over en sø eller et hav. På denne 
unikke rejse oplever vi det allerbedste af den sydlige del af Gardasøen samt verdensbe-
rømte Venedig og vidunderlige Verona. Vi bor på et skønt hotel beliggende direkte på 
Gardasøens bred.

UDREJSE
Udrejse med Great Dane Airlines direkte fra Aalborg 
til Bologna. Herfra kører vi til hotellet Park Hotel 
Casimiro.

UDFLUGTER 
Venedig – heldagstur
Venedig betegnes af mange som Italiens mest roman-
tiske by, og det er ikke svært at forstå! Byen er bygget 
på pæle i Brentaflodens delta ud mod Adriaterhavet, 
og da byen er bilfri, sejler vi ind til centrum. På en 
gåtur gennem byens smalle gader skal vi opleve den 
helt særlige stemning i byen, som gennemkrydses af 

utallige kanaler. Kanalerne passeres ad smalle broer, 
så den livlige kanaltrafik kan foregå uhindret under 
dem. Vi besøger Rialtobroen, hvor der er marked året 
rundt, og ved den berømte Markusplads ser vi klokke-
tårnet, Markuskirken samt Dogepaladset. Glæd dig til 
en skøn dag med ægte sydlandsk atmosfære.

Vidunderlige Verona – kort heldagstur
Turen går til Verona, hvor vi på en spadseretur rundt 
i den vidunderlige by bl.a. ser det berømte amfite-
ater Arenaen, der er kendt for sine operaopførelser 
hver sommer. Ad den mondæne forretningsgade Via 
Mazzini når vi til Piazza delle Erbe hvor der foregår 

 8 DAGE FRA 7.195

Gardasøen – 
Salòbugten med fly

en livlig torvehandel. Nær torvet finder vi huset med 
balkonen, som er berømt fra Shakespeares skuespil, 
Romeo og Julie. Herefter tid på egen hånd til at udfor-
ske Verona og indfange den helt specielle atmosfære.

Marked i Salò – halvdagstur
Vi besøger markedet i Salò, hvor man kan købe 
alverdens ting til fornuftige priser. Italienerne går 
meget op i markeder, og der hersker en livlig stemning 
omkring boderne. Vi spadserer til markedet langs 
Gardasøens bred. De, som har lyst, kan også tage rute-
båden til Salò (ej inkluderet ca. EUR 3 pr. vej). Bemærk, 
at markedet besøges på afrejsedagen.

”Gardasøens idyl” og sejltur 
Malcesine-Portese – heldagstur
Vi kører langs den sydlige og østlige bred via 
Desenzano, Peschiera, Bardolino og Garda til 
Malcesine med en smuk udsigt over søen og den 
afvekslende natur. Vi går en lille byrundtur i den hyg-
gelige middelalderby Malcesine, og der vil også være 
tid til enten at besøge den antikke Scala-borg eller 
til at tage med panoramasvævebanen op på Monte 
Baldo-bjerget. Herfra sejler vi med den lokale rutebåd 
på tværs af Gardasøen. Vi fortsætter sejladsen langs 
vestbredden med den klippeagtige natur og de mange 
tunneller til Portese i Salòbugten. Udflugten koster 
DKK 395 pr. person og skal bestilles ved tilmel-

ding. Udflugten inkluderer bustransport, sejltur 
Malcesine-Portese og dansk rejseleder.

HJEMREJSE
Vi tager afsked med vores hotel. Hjemrejse med Great 
Dane Airlines direkte fra Bologna til Aalborg.

OM HOTELLET
Hotel Park Casimiro er et charmerende hotel belig-
gende i rolige, naturskønne omgivelser direkte på 
Gardasøens vestbred i den lille by Portese. Fra hotel-
lets udendørs terrasse og flere af værelserne har man 
en enestående udsigt over Gardasøen og Salòbugten. 
Hotellet har 2 udendørs pools, indendørs pool, 
wellness med sauna og whirlpool, motionsrum, privat 
strand, opholdsrum og elevator til de fleste værelser, 
som er fordelt i forskellige bygninger. Alle værelser er 
nyrenoverede og har bad, toilet, telefon, hårtørrer, TV, 
safeboks, Wi-Fi og aircondition, og mange har balkon 
el. terrasse (varierende størrelse, søudsigt mod 
tillæg). Forplejning består af righoldig morgenbuffet 
og varieret aftenbuffet, heraf én Garda-aften med 
specialmenu. Mange aftener er der livemusik og dans 
i hotellets pianobar. Udlejning af badehåndklæder og 
cykler i højsæsonen. Rutebådene lægger til lige uden 
for hotellet og giver god mulighed for at udforske 
Gardsøens hyggelige byer på egen hånd.

FLOT HOTEL 
PÅ GARDASØENS 

BRED

FLYREJSE • 8 DAGE

AFREJSEDATO FLY FRA PRIS

2. maj* Aalborg 7.195
9. maj** Aalborg 7.495

16. maj Aalborg 7.795
23. maj Aalborg 7.995
30. maj Aalborg 7.995

6. juni Aalborg 7.995
13. juni Aalborg 7.995
20. juni*** Aalborg 7.995
29. august Aalborg 8.195

5. september Aalborg 7.995
12. september Aalborg 7.995
19. september Aalborg 7.995
26. september Aalborg 7.795

3. oktober Aalborg 7.595
10. oktober Efterårsferie Aalborg 7.595

Prisen er pr. pers. i delt dobbeltværelse

*  Udrejse via København. Indkvartering på 
Hotel Villa Marina i Desenzano.  
Se nillesrejser.dk/sag

**  Indkvartering på Hotel Villa Marina i 
Desenzano. Se nillesrejser.dk/sag

*** Hjemrejse via København
Tillæg for enkeltværelse 1.100
Tillæg for værelse med balkon/ 
terrasse og søudsigt 650

Rabat for 3. person 480
Tillæg for mad på fly tur/retur 160

INKLUDERET I PRISEN
• Direkte fly Aalborg – Bologna tur/retur
• 7 overnatninger i superior/deluxe værelse
• 7 x morgenmadsbuffet
• 6 x aftenbuffet
• 1 x Garda-aften med specialmenu
• 1 x adgang til wellness-område på hotellet
• Turistskat (ca. DKK 50) 
• Udflugter ekskl. entréer, sejlture og  

”Gardasøens idyl”
• Dansk rejseleder

ENTRÉER Sejltur Venedig ca. EUR 19. Julies hus i 
Verona ca. EUR 6. Arena i Verona ca. EUR 6.  
Sejltur til Sirmione ca. EUR 20.

VALUTA Euro (EUR)

VEJRET Salò (gns.): maj-juni 23°- 25°, august- 
oktober 24°- 26°.

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/SAG


