
 

 

LESERTUR MED AVISA SØR-TRØNDELAG 2019 
 

LAGO MAGGIORE & DEN FRANSKE RIVIERA 
- En lesertur i sus og dus! 

 
Årets lesertur har vi lagt til to flotte 
destinasjoner i Sør-Europa, og med hotell 
som holder meget høy standard. Vi har lagt 
vekt på destinasjoner som ikke er «overfylte» 
med turister, kun to bosteder – med høy 

standard og god service, og en fin balanse 
mellom opplevelser og avslapning!   
Lago Maggiore, som betyr «storesjøen», er 
Italias nest største innsjø etter Gardasjøen, 
men er på langt nær så kjent. Fra flotte Hotel 
Regina Palace i Stresa har vi utsikt til de 
sveitsiske alper og de sjarmerende Borromeo-
øyene. Selvfølgelig blir det en båttur på 
innsjøen med besøk på de flotte øyene Isola Bella og Isola dei Pescatori, og vi skal også besøke 
nabosjøen Lago d’Orta. Her finner vi byen Orta San Giulio, som ligger storslått til på en odde med 
utsikt over den lille, fortryllende øya Isola di San Giulia. I Orta San Giulio er det ikke tillatt med 
biltrafikk, så her skal vi kose oss til fots uten trafikkstøy. Etter noen herlige dager ved Lago Maggiore, 
fortsetter vi sørover til Genova, og videre langs Riviera dei Fiori – den italienske blomsterrivieraen – til 
den franske rivieraen. 
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 Saint Paul de Vence – landsbyen som ble bygget på en åstopp, et lite stykke fra kysten. Det 
er en typisk provençalsk landsby, med smale bygater og vakre steinhus. Foruten historiske omgivelser, 
kan landsbyen by på caféer, restauranter, iskrembarer og kunstgallerier – som ligger på rekke og rad i 
de trange bygatene. I 1920-årene ble landsbyen «oppdaget» av Modigliani, Bonnard og andre 
kunstnere og etter det strømmet andre kunstnere, forfattere og filmstjerner til byen.  
Colombe d’Or (gullduen) er landsbyens mest kjente restaurant. Alle de kjente personlighetene som 
besøkte landsbyen, var innom denne restauranten. Kunstnere kunne betale restaurantregningen med 
egne kunstverk. Det er derfor restauranten i dag kan friste med en av de fineste private samlingene 
kunst fra 1900-tallet. Her kan du beundre malerier av bl.a. Picasso, Miró og Braque! 
Vi skal bo på Le Mas De Pierre – et femstjerners «slottshotell» med flotte rom og fasiliteter, og en 
fantastisk utsikt til Middelhavet, kyststripen Côte d’ Azur, fjellene, og landsbyen Saint Paul de Vence. 
Vi flyr med Norwegian fra Værnes via Oslo til Malpensa – Milano på utreise, og med direktefly fra Nice 
til Værnes på hjemturen!  
 
Unn deg en uke i sus 

og dus i vakre 

omgivelser, med flotte 

opplevelser og i godt 

«reiseselskap», og 

meld deg på årets 

lesertur! 

 



 

REISERUTE: 

 
Fredag 16. august:  
Busstransport til Værnes. Flyreise med 
Norwegian kl. 09:20 fra Værnes til Oslo. Fra Oslo 
kl. 13:10 til Malpensa i Milano kl. 15:50. Buss fra 
Malpensa til Hotel Regina Palace i Stresa (1 
times busstur). Middag på hotellet. 
 
Lørdag 17. august: 
Fridag i Stresa. Frokost og middag på hotellet. 
Hotellet har eget bassengområde og spa-anlegg, og ligger bare ca. 100 meter fra stranden. Det er 
også mulig å ta rutebåt til Borromeo-øyene eller helt over til Sveits som ligger i nordenden av 
innsjøen. Stresa har også mange fine «små» butikker for shopping, og man kan ta gondolbane 
opp i fjellene, eller gå en fin «trimtur» på 
merkede turstier fra byen og rundt deler av 
innsjøen. 
 
Søndag 18. august: 
Organisert og felles utflukt til Borromeo-øyene 
med båt. Frokost og middag på hotellet. 
 
Mandag 19.august: 
Fridag i Stresa. Vi slapper av og har samme 
muligheter som på lørdag. Frokost og middag 
på hotellet. 
 
Tirsdag 20. august: 
Frokost på hotellet. Vi kjører en halvdagsutflukt med buss til nabosjøen Lago d’Orta og byen Orta 
San Giulio. Og kanskje har vi en overraskelse på lur denne dagen?! Middag på hotellet. 
 
Onsdag 21. august: 
Frokost på hotellet før utsjekk. Vi tar farvel med Lago Maggiore for denne gangen, og setter 
kursen sørover mot den italienske blomsterrivieraen og dagens mål, Saint Paul de Vence på den 
franske rivieraen. Vi legger inn et besøk i den idylliske fjellandsbyen, Eze. 
(Underveis planlegger vi et besøk med «lokal betydning» for oss reisende fra Orkdalen). Vi skal nå 
bo tre netter på på Le Mas De Pierre Relais & Chateaux. Middag på hotellet – meny spesielt satt 
av Chef Emmanuel Lehrer. 
 
Torsdag 22. august: 
Frokost på hotellet. Utflukt til Port Grimaud 
og «parfymebyen» Grasse. Middag på 
individuell basis i Saint Paul de Vence denne 
kvelden.  
 
Fredag 23. august: 
Frokost på hotellet. Fridag i Saint Paul de 
Vence. Man kan nyte dagen i bassenget på 
hotellet, eller kanskje i spa-avdelingen, eller rusle en tur i den koselige landsbyen? Det er også 
muligheter til å ta en «fjelltur» i merkede løyper i flott natur med en fantastisk utsikt. Kveldens og 
turens siste middag bli på en hyggelig og koselig restaurant i Saint Paul de Vence. 



 

 
Lørdag 24. august: 
Tidlig frokost på hotellet og utsjekk, før bussavgang til flyplassen i Nice. Vi har flyavgang med 
Norwegian kl. 10:00 direkte til Værnes med ankomst kl. 13:15. Bussavgang til de respektive 
avreisestedene etter taxfree-handel og tollklarering. 
 
Hotel Regina Palace i Stresa 

Åpnet i 1908 – med en fantastisk flott utsikt 
over Lago Maggiore. Hotellet har en egen 
hage med masse blomster, samt eget anlegg 
med svømmebasseng, tennis bane og fotball 
bane. Innendørs svømmebasseng, egen gym, 
sauna & tyrkisk bad er også noen av 
fasilitetene, samt at det bare er ca. 100 meter 
til stranden av Lago Maggiore. Resepsjonen 
og rommene er i opprinnelig god, gammel 
standard med høy takhøyde, flotte lysekroner, 
o.l. – samt at hotellets restaurant er i god 
gammel stil fra hotellets opprinnelse med 
meget god mat! 
 
 
 
Le Mas de Pierre Relais & Chateaux i Saint Paul de Vence 

For første gang i avisens lange historie med leserturer skal 
vi bo på et femstjerners «slottshotell». 
Luksuriøse Le Mas De Pierre, med sine typiske 
provençalske verandaer, ligger omgitt av oliventrær på en 
frodig ås i Saint-Paul de Vence i Provence. Som gjest på 
denne herregården kan du vandre rundt i den vakre hagen, 
som har fontener, brønner, frodige gangveier og porter. 
Både gourmetrestauranten, pianobaren og biblioteket har 
innredning som skaper en fredelig og avslappet 
atmosfære. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TURFAKTA: 

 
Avreise: Fredag 16. august 
Avreise fra: Løkken, Meldal, Storås, Fannrem, Orkanger, Børsa, Buvika, Klett, Trondheim og 
Værnes. 
Varighet: 9 dager 
 
Pris pr. person: kr. 19.920,- 
 
Tillegg for enkeltrom: kr. 7.200,-  
 
Turprisen inkluderer: 

• Busstransport til Værnes t/r 
• Flyreise med Norwegian, Trondheim – Oslo – Milano / Nice – Trondheim 
• Alle busstransporter i Italia og Frankrike i henhold til program 
• 5 overnattinger på Hotel Regina Palace i Stresa 
• 3 overnattinger på Le Mas de Pierre Relais & Chateaux i Saint Paul de Vence 
• 8 frokoster 
• 7 middager 
• Alle utflukter i henhold til program 
• Reiseleder fra Orklareiser 

 
 
Valuta: Euro. Denne reisen krever gyldig pass. 
Full turbeskrivelse finner dere på 
www.orklareiser.no (leserturer) 
 
«Først-til-mølla» - prinsippet gjelder! Bestilling 
direkte til Orklareiser på tlf. 72 49 57 50 eller 
online på www.orklareiser.no/leserturer 
 
 

 


