
Aktiv ferie
Dolomittene 

Turteam:
Kurt Andre Henriksen 

og Kørner Høie 

Med sine steile fjellvegger, taggede 
fjelltopper og frodige daler er Dolomittene 
det perfekte stedet å tilbringe noen fine 
sommerdager. På denne turen har vi fire hele 
dager til vandringer i det svært populære 
fjellområdet nord i Italia.

23. - 28. juli 2o23



Dag 1
Søndag 23. juli
Avreise fra Gardemoen kl 11.35 med Lufthansa direkte 
fra Gardermoen til München. Ankomst Bayerens 
hovedstad München kl 13.50. (Muligheter for 
tilslutning fra andre byer) På flyplassen venter bussen 
vår på oss og vi starter turen sørover gjennom flatt 
landskap mot de mektige alpene. Vi krysser grensen 
til Østerrike, passerer Innsbruck og krysser grensen 
til Italia over Brennerpasset. Vi fortsetter videre 
østover til det lille tettstedet Toblach, midt i hjertet av 
Dolomittene hvor vi skal bo i 4 netter på spa hotellet, 
Hotel Union. Middag og samling på hotellet om 
kvelden.

Med sine steile fjellvegger, taggede fjelltopper og frodige daler er Dolomittene det 
perfekte stedet å tilbringe noen fine sommerdager. På denne turen har vi fire hele 
dager til vandringer i det svært populære fjellområdet nord i Italia.

Dag 2 - 5
Mandag 24. juli –  Torsdag 27. juli
Med sine steile fjellvegger, taggede fjelltopper og 
frodige daler er Dolomittene det perfekte stedet å 
tilbringe noen fine sommerdager. Vi har fire hele dager 
til rådighet i de storslåtte fjellområdene og disse dagene 
skal vi bruke til vandringer i denne flotte naturen. Etter 
frokost tar vi på oss turtøyet og gjør oss klar for fjelltur. 
Vi vil legge opp alternative ruter å velge mellom. Det vil 
være et tilbud både for deg som er godt trent og ønsker 
litt lengre krevende turer, og litt enklere ruter for deg 
som ønsker det.

Det blir lagt opp til 3 felles vandredager. Den siste 
dagen blir det ikke felles vandretur, men det blir lagt 

AKTIV FERIE I DOLOMITTENE



Velkommen på en uforglemmelig tur!

til rette for det for de som ønsker det. Det vil også bli 
tilbud om å bli med på en sykkeltur til den fantastiske 
byen Lienz i Østerrike denne dagen.

Turtilbudene vil bli presentert på kveldssamlingene 
dagen før, da en også må ta hensyn til været på slike 
turer.

Det er også mulig å bli igjen i Toblach og spasere i 
området rundt hotellet eller benytte seg av hotellets 
fasiliteter. Hotel Union har egen spaavdeling med 
innendørs svømmebasseng.

Hver kveld samles vi til felles middag og samling på 
hotellet.

Dag 6
Fredag 28. juli
Vårt opphold i de italienske alpene er over og 
vi setter kursen hjemover. Vi kjører tilbake over 
Brennerpasset til Østerrike igjen, krysser landet der 
det er på sitt smaleste og fortsetter over grensen til 
Tyskland og videre til flyplassen flyplassen nord for 
München Flyavgang med Lufthansa kl 15.55. Ankomst 
Gardermoen kl 18.05. (Mulig med tilslutninger til 
andre byer)



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

TURPRIS  fra Oslo
Kr 17.950

Tillegg for enkeltrom: kr 1.500

Pris på tilslutning fra andre byer på 
forespørsel

PRISEN INKLUDERER:
• Fly Oslo - München og München– Oslo
• Busstransport i henhold til programmet
• 5 overnattinger med frokost
• 5 middager
• Billetter til gondoler på felles vandreturer
• Reiseledertjenester fra norsk turteam

IKKE INKLUDERT:
• Sykkelleie og returbillett (tog) fra Lienz
• Øvrige måltider
• Drikke til måltidene
• Mat på flyet
• Forsikringer
• Tips

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.

FORBEHOLD OG MERKNADER
• Vi tar forbehold om endringer i program og pris.
• Plussreiser kan avlyse turen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes senest 5uker før avreise.
• Turprisen er regnet ut fra dagens priser og valutakurser. Vi tar forbehold om uforutsette avgiftsforhøyelser, økte valutakurser, nye skatter, 

prisøkning på drivstoff eller lignende.

PÅMELDING

Turen bestilles på: 
plussreiser.no

eller på telefon: 70 17 90 00


