Besøg 5 søer i Norditalien til foråret 2022,
den 17. april til 7. maj
Første dag mødes vi på Åbenrå Lystbådehavn, med en velkomstmiddag og info om turen.
Næste dag overnatter vi på en campingplads, på en ø mellem floderne Fulfa,Werra og Weser i
den meget smukke by Hann.Munden.
Herefter går turen til Füssen, en Stellplatz 2 km fra byen og vi besøger på Neuschwanstein
Castle samt byen Füssen.
Over bjergene til Italien, hvor vi ankommer til Morano / Moran en dejlig campingplads. Vi skal
besøge Trauttmansdorff Slot, blomster og atter blomster.
Lago di Caldonnazzo en skøn sø i Dolomitterne tæt på byen Trento. Herfra kører vi over bjergene til Sanctyary of Madonna della Corona.
Lago di Garda i byen Lazise, skøn by i den sydlige del af søen med mange gode cykelture. Fra
pladsen tager vi en bus til Verona.
Lago d’Iseo, skøn/by, campingpladsen ligger ned til søen, city 10 min på cykel. Sejltur til en
lille ø.
Lago di Lecco, egen sø forbundet med Como søen, fra pladsen bus tur til Como By. Dejlig
campingplads ned til søen. Man kan tage en dejlig sejltur op til midten af Como søen og tog
tilbage.
Lago di Maggiore Syd, paladser der ikke ses andre steder i verden, campingplads ned til søen.
Vi hyrer en båd for at besøge Isola Bella.
DATA:
Turen er planlag således, at vi på de fleste pladser er minimum 2-3 dage, hvilket vil give jer tid
til afslapning samt fordybelse af området.
Rejsen indeholder følgende:
Etaper 8 – km 2000
Middage: 3 (ekskl. drikkevarer)
2 busture – 2 bådture – 1 tog – slotsbesøg. Overnatning på 7 campingpladser. Overnatning
på 1 stellplads.
Pris for 2 personer / 1 camper: kr. 9.900 incl. plads – strøm – bad. Min/max 10 campere.
Hunde er velkomne. Medbring cykler.
Tilmelding senest den 1. februar 2022. À conto kr. 2.000 betales ved tilmelding, kan ikke
refunderes.
Restbeløbet kr. 7.900 betales den 15. marts 2022.
CityCampTravel.dk · Tlf.: +45 21 42 53 84 · Mail: info@citycamptravek.dk
Denne tur arrangeres af et eller flere medlemmer af Dansk Autocamper Forening, som alene er ansvarlige derfor. Dansk Autocamper
Forening kan følgelig ikke holdes ansvarlig derfor, ligesom det alene er de enkelte medlemmer, der forestår overholdelse af dansk og
udenlandsk lovgivning.
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