
 

 

 

 

LESERTUR MED TRØNDERBLADET I 2018 
 

LAGO MAGGIORE & BODENSJØEN 

- Opplevelser på rekke og rad i mange flotte land 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årets lesertur går til fem naboland: Italia, Sveits, Liechtenstein, Østerrike og Tyskland! Og vi starter reisen 
med fly fra Værnes via Stockholm til Milano. Her møter vi Orklareiser ’s moderne turbuss som tar oss 
videre inn i eventyret! 
Vi starter ved Lago Maggiore – 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. Kongelige og statsledere har besøkt byen som har en rik 
historie, en rekke arkitektoniske mesterverk og som i tillegg byr på usedvanlig vakre omgivelser. Ernest 
Hemingway falt for Stresa og la deler av romanen «Farvel til våpen» nettopp til denne byen. Vi unner oss 
en båttur på innsjøen med besøk på de idylliske øyene Isola Bella og Isola dei Pescatori. 
Ferden videre går gjennom Sveits og over San Bernardino – passet til Vaduz, hovedstaden i fyrstedømmet 
Liechtenstein, før vi ender opp i Bregenz ved 
Bodensjøen på Østerriksk side. Bodensjøen 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 
anledningen til å ta en båttur på innsjøen! 
Vårt europaeventyr denne gangen avsluttes med 
en overnatting i «bindingsverksbyen» Celle, før vi 
reiser med Color Lines flotte cruiseferje fra Kiel til 
Oslo. 
Dette kan du ikke la gå fra deg - meld deg på!  
 
 



 

 
Mandag 18. juni: Bussavgang fra Soknedal, Støren, og 
Melhus tidlig på morgenen til Værnes. Vi har flyavgang kl. 
06:30 med SAS til Stockholm kl. 07:40. Videre med SAS fra 
Stockholm kl. 09:25 med ankomst Linate flyplassen i 
Milano kl. 12:05. Her blir vi møtt av Orklareiser’s sjåfør og 
turbuss, som skal sørge for sikker og behagelig transport 
på resten av turen. Vi har en kjøreetappe på ca. 10 mil til 
byen Stresa ved Lago Maggiore. Her skal vi bo fire netter 
på Hotel Regina Palace – så standsmessig som det kan bli 
på strandpromenaden ved denne vakre innsjøen. Middag 
på hotellet. 
 
Tirsdag 19. juni: I dag skal vi på båttur på Lago Maggiore, og i løpet av dagen besøker vi øyene Isola Bella, 
Isola dei Pescatori og Isola Madre – alle idylliske perler på innsjøen. Ettermiddagen til fri disposisjon i 
Stresa. Om kvelden blir det middag på hotellet. 
 
Onsdag 20. juni: Fridag i Stresa. Frokost og middag 
på hotellet. Vi kan nevne at hotellet har et flott 
bassenganlegg i hagen for de som ønsker å slappe 
av med sol & varme! 
 
Torsdag 21. 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 blir anledning til 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. 
 
Fredag 22. juni: Vi starter med frokost før vi fortsetter vår ferd nordover. Vi kjører langs nordsiden av Lago 
Maggiore og krysser etter hvert grensa til Sveits. Vi kommer så til byen Bellinzona, og tar fatt på San 
Bernardino – passet. Vel nede fra fjellet passerer vi byen Chur, før vi kjører inn i fyrstedømmet 
Liechtenstein og avlegger hovedstaden Vaduz et besøk. Herfra er det kort vei til grensa til Østerrike, og 
vårt neste overnattingssted – Bregenz ved Bodensjøen. Her skal vi bo to netter på Hotel Deutschmann. 
 
Lørdag 23. juni: Frokost på hotellet, før vi samles i bussen og kjører til «blomsterøya» Mainau.  
Mainau er en 45 dekar stor øy i Bodensjøen som ligger 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 slottet, 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 Bregenz blir med båt på 
Bodensjøen. Om kvelden blir det middag på 
hotellet.  



 

 
Søndag 24. juni: Vi rekker så vidt å finne våre 
plasser i bussen, før vi krysser grensa til Tyskland 
ved Lindau. Vi kjører på Autobahn og passerer 
kjente byer som Memmingen, Würzburg, Kassel 
og Hannover før vi på ettermiddagen ankommer 
Hotel Caroline Mathilde i Celle. Noen vil kanskje 
benytte anledning til å spasere en tur i denne 
sjarmerende middelalderbyen med over 400 
bindingsverkshus og et byslott i renessanse - og 
barokkstil, før vi utpå kvelden samles til middag 
på hotellet. 
 
Mandag 25. juni: Etter en tidlig frokost tar vi fatt 
på de siste milene i Tyskland for denne gang. Vi 
har avgang med MS Color Fantasy fra Kiel kl. 14:00 til Oslo. En behagelig seilas venter oss, og på sen 
ettermiddag samles vi til middag i buffet-restauranten. 
 
Tirsdag 26. juni: Vi spiser frokost mens skipet seiler inn Oslofjorden, og legger til kai kl. 10:00. Med alle på 
plass i bussen kjører vi nordover på kjente veier gjennom Østerdalen, og på Alvdal får vi servert en god 
norsk middag. Siste etappe går over Kvikne tilbake til de respektive hjemstedene. 
 
 

TURFAKTA 
 
Avreise: 18. juni 2018 
 

Varighet: 9 dager 
 
Avreise fra: Soknedal, Støren, Hovin, Lundamo, Ler, Kvål, Melhus og Trondheim. 
 

Abonnentpris pr. person:  kr. 18.850,-  
 
Tillegg for enkeltrom på hotellene: kr. 2.700,-  
Tillegg for enkeltlugar på Color Line: kr. 1.280,- 
 

Tillegg for ikke – abonnenter i avisa: kr. 1.260,- pr. person 

(Ring gjerne Trønderbladet på tlf. 72 87 83 70 og tegne halv – eller helårs 

abonnement) 

 

Turprisen inkluderer: Busstransport til Værnes, flyreise med SAS Trondheim – 
Stockholm – Milano (Linate), bussreise i moderne turbuss i flg. turbeskrivelse, 4 
overnattinger på Hotel Regina Palace i Stresa, 2 overnattinger på Hotel 
Deutschmann i Bregenz, 1 overnatting på Hotel Caroline Mathilde i Celle, 1 
overnatting i utvendig lugar Color Line Kiel – Oslo, 8 frokoster, 9 middager, alle 
utflukter inkl. innganger – båtturer - etc. i henhold til programmet, og reiseleder 
fra Orklareiser. 
 
Denne reisen krever gyldig pass. Valuta på turen er Euro. 
 

Salget starter fredag 15. desember kl. 10:00 og ″først – til – mølla″ prinsippet gjelder.  

Bestilling direkte til Orklareiser på tlf. 72 49 57 50 eller online på www.orklareiser.no/leserturer 

 


