
 

PRIS  
Pr. person i delt dobbeltrom kr  17.950,-  
Tillegg for enkeltrom kr 2.800,- 
Tillegg for avreise fra byer i Sør-Norge kr 
1.500,-  

 

PRISEN INKLUDERER: 
• Fly Oslo – Milano tur/retur 
• Flyskatter 
• Transfer t/r flyplass – hotell 
• 7 netter på hotell i dobbeltrom 
• 7 frokoster 
• 5 middager på hotellet 
• Middag i Verona 23.08 
• 2 operabilletter på nummererte plasser 
• Transfer Hotell – Verona t/r 2 kvelder 
• Reiseledere fra Norge 

 

IKKE INKLUDERT:  
• Båttur på Gardasjøen,  

• Dagstur til Venezia 

• Øvrige måltid 

• Mat på flyet   

• Drikke til maten  

• Reise- og avbestillingsforsikring 

• Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør 

Vi tar forbehold om endringer i program. 

 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 

Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00 

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund 

Dødehavet Dødehavet 

Dødehavet 

Strand ved Gardasjøen  

Arena di Verona  

Venezia  

20.08.19 // 8 dager // Turteam:  Gerd Helga og Lidvar Nygjerde  

Kombinèr rolige dager ved Gardasjøen med flotte operaopplevelser i selveste 

Arena di Verona hvor akustikken er så flott at mikrofoner er unødvendig.  

VERONA  



TIRSDAG 20. august:  

Oslo - Milano                                           

Avreise Gardermoen Kl. 10:40 DY1876 

Ankomst Milano  Kl. 13:20 DY1876 

Etter ankomst blir det to timers busstur 

til vårt hotell Desenzano i byen med sam-

me navn.  Her skal gruppen bo under hele 

oppholdet. Reiselederene går gjerne med 

til sentrum for å gjøre oss litt kjente i 

byen. Om kvelden blir det velkomst-

middag med samling etterpå.  

ONSDAG 21.august : 

Undervisning—Fridag 

Etter frokost samles gruppen til undervis-

ning om opera som kunstart og de      

aktuelle komponistene Verdi og Puccini.       

Senere på dagen kan en gå i byen eller for 

eksempel låne seg sykler å bruke de fine 

turmulighetene langs Gardasjøen. Det er 

også fine badestrender ved den varme 

innsjøen.  

TORSDAG 22. august:                        

Tilbud om utflukt på Gardasjøen  

Etter frokost tar vi båten som anløper 

noen av de idylliske småbyene som ligger 

langs denne innsjøen. Denne turen tar 

nesten hele dagen og er ikke inkludert i 

pakkeprisen. Om kvelden vil det bli     

middag på hotellet og kveldssamling.  

FREDAG 23. august:                            

Opera Toska                                     

Etter frokost samles gruppen til undervis-

ning av opera «Tosca» av Puccini.             

Klokka 16.00 setter vi oss i bussen og reiser 

til Verona. Før forestillingen får vi en kulina-

risk og musikalsk opplevelse på opera-

restauranten Trattoria Tre Marchetti som 

ligger like inn til arena di Verona, et amfi-

teater fra oldtiden som rommer 25.000. 

Forestillingen begynner klokka 20.45  

LØRDAG 24. august:                            

Tilbud om utflukt til Venezia                  

Ikke langt fra Desenzano ligger Venezia, en 

togreise som tar litt over en time. I Venezia 

vil en nordisktalende guide ta oss med på en 

gåtur gjennom det sentrale av denne vedens

-kjente byen og vise oss severdighetene og 

ellers gi oss korte glimt av historien.          

Vi tar båten fra Markusplassen på Kanal 

Grande tilbake til jernbanestasjonen.      

Turen er ikke inkludert i pakkeprisen.                   

Middag og samling på hotellet om kvelden.  

SØNDAG 25. august:                          

Opera «Aida»                                    

Etter frokost samles gruppen til undervis-

ning av opera «Aida». Vi drar tidlig innover 

til Verona og gjør oss litt kjent med denne 

vakre byen. Forestillingen starter klokka 

20.45.  

 

 

 

MANDAG 26. august:                           

Fridag                                              

Denne dagen har vi  til egen disposisjon, 

kanskje godt å ta det litt med ro etter en 

lang kveld i Verona. Om noen skulle 

ønske å utforske Verona på egenhånd, så 

er det fullt mulig å ta toget t/r, da kan en 

ha fine timer i Verona og virkelig lære 

denne byen å kjenne, som har vært et 

handelssenter i tidligere tider.  

TIRSDAG 27. august:  

Reisedag                                             

Etter frokost er det tid for avreise fra 

hotellet til flyplassen. Vi er heldige og har 

direktefly til Oslo 

Avreise Milano Kl. 14:05 DY1877 

Ankomst Gardermoen  Kl. 16:45 DY1877 

Tilslutninger til andre byer i Norge ved behov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opera Tosca  

Opera Aida  

Arena di Verona  

Venezia  

Turen bestilles på 

plussreiser.no 

 DESENZANO:                                   

Desenzano del Garda er navnet på en   

kommune og en by i provinsen Brescia i        

Lombardia i det nordlige Italia.  

Byen er regnet som den største av byene 

rundt Gardasjøen. Den ligger på den stort 

sett flate sydbredden av den store sjøen, 

som lenger nord er omgitt av bratte fjell. 

Byen har tre badestrender og derfor stor 

tilstrømning av turister.  Byen er et flott 

utgangspunkt for flere flotte utflukter.  

 

HOTELL DESENZANO:  

Hotel Desenzano ligger i et rolig område, ti 

minutters gange fra sentrum av den eldste 

delen av Desenzano del Garda.               

Hotellet er bygget ved hjelp av moderne 

teknologi og hotellets medarbeider tilbyr 

sine gjester en varm velkomst i stilige      

omgivelser, hvor upåklagelig service er veldig 

viktig for de ansatte. 

Hotellet tilbyr totalt 40 gjesterom.          

Fasiliteter for bruk av gjestene inkluderer: 

gratis Wi-Fi over hele hotellet; et lite svøm-

mebasseng (åpent sommermånedene); utsikt 

over innsjøen fra terrassene;  et "veranda" 

frokostrom.  

Rommene er flotte og har Tv, Safeboks, 

Aircondition, Minibar, fri WiFi  og bad med 

hårføner. 

Dette er et hotell vi har benyttet i flere år 

og gleder oss til å komme tilbake til.  

INNFØRINGSKURS: Opera er en 

kompleks kunstart. Handlingen kan også 

være vanskelig å få tak i fordi språket er 

italiensk. På en enkel måte vil vi skildre 

operaen som kunstart. Både «Tosca» og 

«Aida» blir gjennomgått og analysert.  

Dette for at operaopplevelsen skal bli 

optimal. Det blir også delt ut relevant 

kompendium. Dette er kun for deg som 

er med på denne turen.  

 

REISELEDERE:  

Gerd Helga og Lidvar Nygjerde 

Lidvar Nygjerde er lektor med fagkretsen 

historie, filosofi og litteratur. 

Han har vært tilsatt i folkehøgskole og i 

mange år arrangert kortkursturer i      

skolens regi.  

Gerd Helga er utdannet logoped, og da 

hun og Lidvar, ble pensjonister, startet de 

sitt eget reiseselskap, Kunnskapsreise. 

Dette er ikke bare et firmanavn, det skal 

også fortelle profilen på turene. De er 

overbevist om at reiseopplevelsen blir 

dypere og mer varig med kunnskap om 

det en ser. Det er viktig å få steinene til å 

tale! Som folkehøgskolelektor og logoped 

har de lang erfaring i å bygge trygge     

felleskap.  

De driver Kunnskapsreise under mottoet: 

«Å reise er å leve!» for de mener at reise-

opplevelser er viktig for livskvaliteten. 

 

Gardasjøen  


