
Afrejse fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse Hjemkomst Pris Rute
Sø 14.05 Ti 23.05 8.895,- C/2
Sø 09.07 Ti 18.07 8.895,- C/2
Sø 20.08 Ti 29.08 8.895,- C/2

Se påstigningssteder og tider på side 203.

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i ****bus, 

hotelophold med halvpension fra og med 
aftensmad første dag til og med morgenmad 
sidste dag, udflugter (ex. entréer) samt alle 
lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb
Enkeltværelse: 2.295,-
Fast plads i bussen: 300,-/200,-/150,-
Forsikringer – hør ved tilmelding.

Rejsefakta

Busrejse, 10 dage
HØJDEPUNKTER 
• Prægtige og velfriserede 

Schweiz

• Berømte byer Genève og 
Lausanne

• Rødvin og det gode liv i 
Piemonte

• En herlig rundrejse

• Torino

•  -
bergen

Lausanne

Genève
Torino

La Morra

Nyhed!

Se flere billeder og bestil rejsen på www.riisrejser.dk eller ring på 70 11 47 11



Kombinationen af Schweiz’ høje bjer-
ge, internationale miljøer samt store 
byer med spændende seværdigheder 
og Piemontes ”rullende” bakker med 
pittoreske landsbyer, som skaber pro-
dukter, der er kendt langt ud over 
Italiens grænser, gør denne rejse til 
noget ganske særligt. Forskellen mel-
lem Schweiz og Norditalien er til at 
tage og føle på, og det gør vi på denne 
tur. Vi besøger Genèves internationa-
le verden med lige så stor glæde som 
landsbyen Barolo med bare 750 ind-
byggere, men alligevel med et ry, som 
rækker ud over alle grænser.
På rejsen bor vi på mellemklasse tu-
risthoteller ved Lausanne og i Piemon-
te, i den lille by Sommariva Perno.

REJSEPLAN
1. og 2. dag: Danmark – Midttysk-
land – Lausanne
Udrejse via Padborg og med passende 
pauser kører vi til vort overnatnings-
hotel i Midttyskland. Næste morgen 
fortsætter rejsen gennem det smukke 
Sydtyskland og Schweiz til vores hotel 
nord for Genèvesøen.

3. dag: Genève
I Genève, som er hjemsted for mange 
internationale organisationer, besøger 
vi Palais des Nations, som i dag bl.a. 
rummer det europæiske FN hovedkon-
tor. Efterfølgende ser vi på byens cen-
trum og herefter tilbud om en dejlig 
sejlads på Genèvesøen, inden vi retur-
nerer til vores hotel.

4. dag: Lausanne og Montreux
Efter morgenmaden ser vi nærmere på 
Lausanne, som er hjemsted for Den 
Internationale Olympiske Komité. Vi 
besøger det Olympiske Museum, som 
viser højdepunkter fra oldtiden til i 
dag. Museet ligger lige ud til Geneve-
søen og fra terrassen har vi flot udsigt 
over søen. 
I festivalbyen Montreux, besøger vi 
slottet Chillon, som er den mest be-
søgte historiske attraktion i Schweiz. 
Slottet ligger på det sted, hvor romerne 
først opførte en fæstning.

5. dag: Til Piemonte
En smuk køretur fører os gennem 
Frankrig til Mont Blanc-tunnelen. 
Tunnelen ligger i ca. 1.300 meters 
højde og er ikke mindre end 11.611 
meter lang. Vi tager os god tid til at 

opleve ikke bare tunnelen, men også 
de storslåede udsigter til Mont Blanc, 
Alpernes højeste bjerg på 4.810 meter, 
som også er grænsen til Italien. I Ita-
lien fører vejen os gennem Aostadalen 
til Posletten til vores hyggelige, lille by 
Sommariva Perno, hvor vi skal bo de 
næste 4 nætter.

6. dag: Torino
Vi besøger Torino, der er Piemontes 
hovedstad. Der er mulighed for at be-
søge MAUTO, det nationale italien-
ske bilmuseum, eller man kan se det 
specielle indkøbscenter Lingotto, som 
er indrettet i FIATs gamle fabrik. I cen-
trum går vi forbi kongeslottet med de 
kongelige haver og domkirken, inden 
der på egen hånd er mulighed for at 
besøge f.eks. det egyptiske museum, 
som er det største af sin art uden for 
Egypten eller et af de mange kunstmu-
seer eller gallerier.

7. dag: Barolo, Asti Spumante og 
andre gode vine
En flot og indholdsrig udflugtsdag 
venter os i Piemonte. I La Morra ser vi 
San Martino kirken, og fra byen har 
vi et fantastisk kig ud over nogle af 
Piemontes bedste vinmarker. Vi fort-
sætter til Barolo, hvor vi naturligvis 
skal besøge vinmuseet WIMU i Faletti 
borgen. I byen er der masser af mu-
ligheder for at smage vine, f. eks. på 
proptrækkermuseet overfor borgen. 
Efter frokost kører vi til en økologisk 
vinproducent og får lejlighed til at 
besøge produktionen og kælderen, 
ligesom producenten tilbyder smags-
prøver af sine vine. 
Dagens sidste besøg gælder kældrene i 
Canelli, som er på UNESCOs liste over 
verdens kulturarv. Her produceres Asti 
Spumante og perlende vin produceret 
efter champagne metoden. Vi besøger 
Vinhuset Boscas kældre og smager på 
deres dejlige vine.

8. dag: Saluzzo og Staffarda
En dejlig tur over den flade Poslette 
til købstaden Saluzzo. Byens hovedat-
traktion er domkirken, men også de 
overdækkede fortove i byen er speciel-
le. Vi holder en god pause, hvor der er 
mulighed for at spadsere en tur med 
rejselederen eller blot opleve byen på 
egen hånd.
Ved middagstid når vi cistercienser-
klosteret i Staffarda. Klosteret er ikke 

længere i brug, så vi kan gå en tur 
gennem de gamle bygninger og nyde 
roen i klosterhaven. Kirken skal selv-
følgelig også besøges. Der er mange 
ligheder til andre cistercienserklostre 
ud over Europa, også f. eks. Løgum-
kloster kirke. 

9. og 10. dag: Hjemrejse
Via Milano, Lugano og Bellinzona når 
vi Alperne og kører via San Bernadino 
passet gennem Schweiz. Ved Boden-
søen passerer vi grænsen til Tyskland 
og kører mod vores overnatningshotel 
i Midttyskland. Herfra tilbage til vores 
udgangspunkter.

Schweiz og Piemonte

Se flere billeder og bestil rejsen på www.riisrejser.dk eller ring på 70 11 47 11


