
 

 

 

LESERTUR MED HITRA-FRØYA I 2018 
 

BODENSJØEN, LAGO MAGGIORE & DEN FRANSKE RIVIERA 

- Opplevelser på rekke og rad i mange flotte land 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På årets lesertur skal vi på nye eventyr gjennom hele 7 land; reiseruta tar oss med til Danmark, Tyskland, 

Østerrike, Sveits, Liechtenstein, Italia og Frankrike!  

Vi starter fra Frøya og Hitra med Orklareiser ’s moderne turbuss, og får en behagelig krysning med DFDS 

Seaways cruiseferje til København. Det blir en overnatting i Tyskland, før vi ankommer Bodensjøen som 

ligger på grensen mellom Tyskland, Østerrike og Sveits, og kan friste med alt fra «alpesnø» til subtropisk 

blomsterøy. Her skal vi besøke Grev Bernadottes øyparadis, Mainau og benytter samtidig anledning til å ta 

en båttur på innsjøen også! Ferden går videre med et besøk i Vaduz, hovedstaden i Liechtenstein, før vi 

kjører over San Bernardino – passet i Sveits og ender opp i Stresa på italiensk side av Lago Maggiore. 

Lago Maggiore er Italia’s nest største innsjø, litt mer diskret enn storesøster Gardasjøen, men desto mer 

eksklusiv. Vi skal bo i Stresa, en idyllisk småby ved bredden av sjøen som i over 200 år har tiltrukket seg 

fasjonable gjester fra hele verden. Fra flotte Hotel Regina Palace har vi utsikt til de sveitsiske alper og de 

sjarmerende Borromeo-øyene. Nabosjøen Lago d’Orta og en lokal vingård skal vi også besøke, og 

selvfølgelig blir det en båttur på innsjøen med besøk på de flotte øyene Isola Bella og Isola dei Pescatori. 

Etter noen herlige dager ved Lago Maggiore fortsetter vi sørover mot Genova, og videre langs Riviera dei 

Fiori – Den Italienske Blomsterrivieraen – til Den Franske Riviera.  

Den Franske Riviera eller Côte d’ Azur, som franskmennene 

selv kaller den berømte kyststrekningen fra Cannes til 

Menton, er et område som lokker med et vidunderlig klima, 

historiske landsbyer, flotte badestrender, og det 

verdensberømte franske kjøkken. Vi skal bo i Nice som har 

en flott beliggenhet ved Middelhavet og omgitt av 

bergskråninger med vinmarker og olivenlunder. Vi skal 

selvsagt besøke fyrstedømmet Monaco, samt den spesielle 

fjellandsbyen Eze mens vi er her! Hjemreisen går med 

Norwegians direktefly fra Nice til Værnes. 

Ikke gå glipp av denne leserturen – meld deg på!  



 

 

Onsdag 6. juni: Avreise fra Frøya og Hitra tidlig på morgenen med påstigninger underveis etter nærmere 

avtale ved bestilling. Vi kjører Østerdalen sørover til Oslo, der vi har avgang med Pearl Seaways kl. 16:30. 

Mens vi seiler ut Oslofjorden samles vi til middag i buffetrestauranten. 

 

Torsdag 7. juni: Vi forsyner oss av frokostbuffeen ombord, før vi legger til kai i København kl. 09:45. Vi 

kjører sørover Sjælland til Rødbyhavn og tar ferje til Puttgarden i Tyskland. Vi fortsetter sørover, og spiser 

middag og overnatter på Wyndham Hannover Atrium Hotel i Hannover. 

 

Fredag 8. juni: Frokost på hotellet, før vi fortsetter vår ferd sørover Tyskland via Kassel, Würzburg og 

Memmingen, før vi krysser grensa til Østerrike ved Lindau og Bodensjøen. Her skal vi bo på Hotel 

Deutschmann i den østeriske byen 

Bregenz.  Middag på hotellet. 

 

Lørdag 9. juni: Frokost på hotellet, før vi 

samles i bussen og kjører til 

«blomsterøya» Mainau.  

Mainau er en 45 dekar stor øy i 

Bodensjøen beliggende rett nord for 

Konstanz, en tysk by mot den sveitsiske 

grensen. Øya er et eneste stort 

parkanlegg, med drivhus, gressmatter og 

en rekke planter av ulike slag. Øya og dets 

slott, som ble oppført på 1740-tallet, var 

fra 1932 i grev Lennart Bernadottes eie. 

Da han tok over øya var parken såvel som 

slottet i forfall på grunn av manglende 

vedlikehold. Han satte straks i gang med 

arbeidet med å få Mainau tilbakestilt til sin opprinnelige tilstand. I årene 1939-45 ble han og familien 

tvunget til å oppholde seg i Sverige på grunn av den politiske situasjonen i Tyskland, men rett etter krigen 

fortsatte arbeidet med å bygge opp det som i dag er Bodensjøens største turistattraksjon. Mainau har 

årlig to millioner besøkende, og 450 ansatte. 

Tilbaketuren til hotellet blir med båt på Bodensjøen. 

Om kvelden blir det middag på hotellet.  
 

Søndag 10. juni: Vi starter med frokost før vi 

fortsetter vår ferd sørover i Europa. Først kjører vi 

inn i fyrstedømmet Liechtenstein og avlegger 

hovedstaden Vaduz et besøk, før vi fortsetter over 

San Bernardino – passet i Sveits til byen Bellinzona. 

Dagens siste etappe går langs nordsiden av Lago 

Maggiore og inn i Italia. Den idylliske småbyen Stresa 

blir vår base her, og vi skal bo fire netter på Hotel 

Regina Palace – så standsmessig som det kan bli - på 

strandpromenaden ved denne vakre innsjøen. 

Middag på hotellet. 

 

Mandag 11. juni:  

I dag skal vi på båttur på Lago Maggiore. I løpet av 

dagen besøker vi øyene Isola Bella og Isola dei 

Pescatori – begge idylliske perler på innsjøen.  

Ettermiddagen til fri disposisjon i Stresa. Om 

kvelden blir det middag på hotellet. 

 



 

Tirsdag 12. juni: Fridag i Stresa. Frokost og middag på hotellet. Vi kan nevne at hotellet har et flott 

bassenganlegg i hagen for de som bare vil slappe av med sol & varme! 

 

Onsdag 13. juni: Etter frokost drar vi ut på nye eventyr. Vi skal besøke nabosjøen Lago d’Orta, der vi bl.a. 

gjør en lengre stopp i den idylliske byen Orta San Giulio der det også er mulig å ta en båttur til øya Isola 

San Giulio for de som ønsker det. Etterpå skal vi på et hyggelig vingårdsbesøk hos Cantina Fontechiara. 

Kanskje har vi en overraskelse på lur denne dagen også? Nok en middag i staselige omgivelser på hotellet 

runder av vårt opphold ved Lago Maggiore for denne gangen. 

 

Torsdag 14. juni: Etter frokost setter vi kursen sørover mot havnebyen Genova, og fortsetter langs Riviera 

dei Fiori – Den italienske Blomsterriviera – til vi krysser grensa til Frankrike. Etter en kort kjøreetappe på 

fransk side ankommer vi Nice. Her skal vi bo to netter på Hotel de Flore Nice Promenade. Felles middag 

om kvelden.  

 

Fredag 15. juni: Sammen med en trivelig og kunnskapsrik lokalguide skal vi på en spennende utflukt til 

Monaco. Vi får se alle kjente steder og severdigheter, og høre historien om dette sagnomsuste 

fyrstedømmet. Vi skal også besøke fjellandsbyen Eze, der vi bl.a. har en fantastisk utsikt over hele 

kyststripen – og er det klarvær så vil vi også kunne skimte Korsika herfra! I løpet av dagen spiser vi felles 

lunsj, og vi er tilbake på hotellet i Nice på ettermiddagen. Vi runder av dagen med en god middag i godt 

selskap! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lørdag 16. juni: Tidlig frokost på hotellet, før vi kjører til flyplassen i Nice. Vi har avgang med Norwegian 

kl. 10:00 direkte til Værnes kl. 13:15. Etter taxfreehandel og tollklarering blir det busstransport tilbake til 

Hitra og Frøya. 

 

 

 

 



 

TURFAKTA 
 

Avreise: 6. juni – Varighet: 11 dager 

 

Avreise fra: Sistranda, Hamarvika, Fillan, Sandstad og Orkanger. 

 

Abonnentpris pr. person: kr. 19.860,- 
 

Tillegg for enkeltrom på hotellene: kr. 4.860,- 

Tillegg for enkeltlugar på DFDS:  kr.    950,- 

 

Tillegg for ikke – abonnenter i avisa: kr. 750,- pr. person 

(Ring gjerne Avisa Hitra-Frøya på tlf. 72 44 04 00 og tegne halv – eller helårs abonnement) 

 

Turprisen inkluderer: Bussreise i moderne turbuss i flg. turbeskrivelse, 1 overnatting i utvendig lugar DFDS 

Seaways Oslo – København, 1 overnatting på hotell på Wyndham Hannover Atrium Hotel i Hannover, 2 

overnattinger på Hotel Deustchmann i Bregenz, 4 overnattinger på Hotel Regina Palace i Stresa, 2 

overnattinger på Hotel de Flore Nice Promenade i Nice, 10 frokoster, 1 lunsj, 10 middager, alle utflukter 

inkl. innganger – båtturer – etc. i henhold til programmet, flyreise med Norwegian Nice – Trondheim, 

busstransport Værnes – Hitra og Frøya, og reiseleder fra Orklareiser. 

 

Denne reisen krever gyldig pass. Valuta på turen er euro.  
 

Salget starter tirsdag 9. januar kl. 09:00 og «først-til-mølla» prinsippet gjelder. 

Bestilling direkte til Orklareiser på tlf. 72 49 57 50 eller online på 

www.orklareiser.no/leserturer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


