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Strandliv, sydlandsk  
kultur og oplevelser i  
skøn forening
Ved den skønne Adriaterhavskyst findes nogle af Italiens bedste 
strande, spændende middelalderbyer, billedskøn natur og en 
historie, der går helt tilbage til romertiden. På denne rejse be  - 
søger vi bl.a. Ravenna med de prægtige byzantinske mosaikker  
og en af verdens mindste – og måske smukkeste – republikker, 
San Marino. Vi besøger også Italiens mest romantiske by Venedig 
med mange kanaler og smukke broer. Vi bor i Cattolica, der er et 
yndet feriemål både for italienske og europæiske turister, på et 
dejligt strandhotel med et skønt pool-område. 

UDREJSE
Udrejse med Great Dane Airlines di-
rekte fra Aalborg til Bologna. Transfer 
til hotel.

UDFLUGTER
Cattolica 
Cattolica er en klassisk italiensk 
badeby med alt, hvad du behøver til 

en vellykket ferie. Byen snor sig langs 
Adriaterhavet og byder på kilome-
terlange, gyldne strande. Her er et 
stort udvalg af caféer, restauranter og 
butikker. 

Cattolica byvandring
På en orienterende byrundtur lærer 
vi Cattolica at kende. Man fornemmer 

straks, at der her er tale om en velfun-
gerende turistby, hvor både udlændinge 
og italienere nyder at holde ferie. Ikke 
langt fra vores hotel ligger byens 
akvarium Parco Le Navi, hvor man kan 
opleve havskildpadder, hajer og mange 
andre af havets dyr. Her er også et 
”skildpaddehospital”, hvor skadede dyr 
er på rekonvalescens, før de igen kan 
sluses ud i deres naturlige element. 

Mosaikker i Ravenna – lang 
halvdagstur
Vi besøger smukke Ravenna, som er 
en af Italiens ældste byer. Byen er på 
UNESCO’s Verdenskulturarvsliste. 
Ingen andre steder i Europa kan 
man se så velbevarede og smukke 
mosaikker fra det 5. og 6. århundrede. I 
Dantes ”Den Guddommelige Komedie” 
beskrives Ravenna som en symfoni af 
farver, og når man befinder sig i byen, 
er det som at træde direkte ind i en 
fjern fortid i det byzantinske rige. På 
byrundturen oplever vi bl.a. de to kirker 
San Vitale og Sant’Apollinare med 
utroligt smukke mosaikker, ligesom vi 
ser digteren Dantes gravsted. 

San Marino – halvdagstur
På toppen af Titano-bjergets klipper 
ligger verdens femtemindste stat San 

Marino. Den lille stat ligger med en 
skøn udsigt over bakkede landskaber, 
og øverst troner den gamle fæstning 
La Guaita. På trods af San Marinos 
beskedne størrelse, med kun 30.000 
indbyggere, er den en af verdens ældste 
republikker og besøges årligt af millio-
ner af turister. Turisterne kommer dels 
for at opleve den specielle stemning i 
det lille, selvstændige bjergland, men 
også for at shoppe, for i San Marino kan 
man handle delvist momsfrit. Vi giver 
os god tid til at nyde San Marino, den 
smukke natur og de momsfrie butikker.

Venedig – heldagstur
Vi tager med bus til Chioggia, hvorfra vi 
forsætter til Venedig med båd. Venedig 
er en oplevelse helt for sig. Byen er 
bygget på pæle i Brenta-flodens delta 
ud mod Adriaterhavet og er totalt bilfri. 
Derfor sejler vi ind til centrum. På en 
spadseretur gennem Venedigs smalle 
gader oplever vi den helt særlige stem-
ning i byen, som gennemkrydses af 
utallige kanaler. Kanalerne passeres ad 
smalle, høje broer, der tillader den liv-
lige kanaltrafik at sejle uhindret under 
dem. Vi besøger bl.a. Rialtobroen, hvor 
der er marked året rundt, og ved den 
berømte Markusplads ser vi klokketår-
net, Markuskirken samt Dogepaladset.

Sejltur langs kysten
Vi tager på en skøn og afslappende sejl-
tur langs kysten. Fra søsiden ser vi flere 
af Adriaterhavskystens charmerende 
byer. Undervejs er der desuden chance 
for at se delfiner. På sejlturen serveres 
et lille måltid af friskfangede fisk med 
et glas vin til. Sejlturen er vejr- og 
sæsonbestemt. 

HJEMREJSE 
Efter en spændende uge tager vi afsked 
med Cattolica. Hjemrejse med Great 
Dane Airlines direkte fra Bologna til 
Aalborg.

Sommer ved 
Adriaterhavet – Italien

Hotel Splendid Mare ligger skønt 
på strandpromenaden centralt i 
Cattolica. Ved hotellets dejlige 
pool, som er med havvand (opvar-
met i maj, juni og september) kan 
man nyde solen på én af de mange 
liggestole eller en kølig drink i 
poolbaren. Hotellet råder desuden 
over elevator, fitnesscenter og 
restaurant samt privat strand, 
hvor man kan leje to solsenge 
og en parasol for EUR 15 pr. dag. 
Forplejningen er god og består af 
stor morgenbuffet med masser 
af lokale specialiteter, og om 
aftenen serveres en valgmenu med 
tilhørende buffet. Hertil serveres 
to glas vin pr. person. Én aften 
under opholdet er der grillaften 
ved poolen. Her kan man vælge 
mellem friskgrillet kød eller fisk. 
Hertil er der vinsmagning af vine 
fra hotelejerens egen vingård. Alle 
værelser er med bl.a. bad, toilet, 
minibar, safeboks, aircondition, TV 
og balkon eller terrasse. 
www.hotelsplendidcattolica.com

Vi ser kirken San Vitale 
med de utroligt smukke 
mosaikker

Vi tager på en heldagstur  
til skønne Venedig

FLYREJSE • 8 DAGE

AFREJSEDATO FLY FRA PRIS

23. maj Aalborg 7.495
30. maj Aalborg 7.495

6. juni Aalborg 7.495
13. juni Aalborg 7.595
29. august Aalborg 7.995

Prisen er pr. pers. i delt dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 950
Rabat for 3. person på værelse 210
Tillæg for mad på fly tur/retur 160

INKLUDERET I PRISEN
• Direkte fly Aalborg – Bologna tur/retur
• Transfer lufthavn – hotel tur/retur
• 7 overnatninger i Cattolica i værelser med  

balkon/terrasse
• 7 x morgenmad
• 7 aftensmad m. vin og vand
• Bådtur fra Chioggia til Venedig
• Udflugter ekskl. entréer og sejltur
• Dansk rejseleder

ENTRÉER Sejltur langs kysten inkl. mad og vin ca. 
EUR 20. Øvrige entréer ca. EUR 20.

VALUTA Euro (EUR)

VEJRET Bellaria (gns.): maj 24°, aug.-sept. 22°-26°

ØVRIGT Turen kan være krævende for gang-
besværede.

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/ADK

 8 DAGE FRA 7.495

STRANDHOTEL 
MED LÆKKERT 
POOL-OMRÅDE


