Caorle, Italia.
Caorle er en liten idyllisk badeby nord i Italia, som med sin lange sandstrand er en
perle for solhungrige nordmenn. Et besøk i gamlebyen er en selvfølge. Med
St. Stephanskatedralen fra 1000-tallet, trange “calli” (smug), koselige “campielli” (squares) og
fargerike hus er denne delen av Caorle strukturert som et lite Venetiansk hjørne.
Vi bor på Hotel Negretto, som ligger ved strandpromenaden. Dette er et lite familiedrevet hotell
som har tatt imot Th. Liens Turistbusser hver sommer i mer enn 20 år!
Tirsdag 02.juli:
Hjemstedet - Caorle
Henting til avtalt sted og tid. Vi kjører til Oslo Lufthavn Gardermoen, der Norwegian har avgang kl.
10.40, og vi ankommer Marco Polo flyplass ved Venezia kl. 13.20. Her venter en buss som tar oss til
den flotte badebyen Caorle (ca. 1 times kjøring).
Vi innkvarterer oss på hotellet, tester badevannet eller tar en runde i denne hyggelige byen.
Middag på hotellet kl. 19.00
Onsdag 03.juli-mandag 08.juli: Caorle
Endelig er vi her igjen! For noen er det første gang, men vi er alle spente og nyfikne. Nå er det fritt
fram for den enkelte, her er vi oss selv. Noen nyter strandlivet, butikkene er mange, selve byen er en
oase som griper deg i hjertet. Her er det godt å være! På lørdag er det marked og
Madonnaprosesjon. Felles middag på Hotel Negretto kl. 19.00 hver kveld.
Tirsdag 09.juli:
Caorle - hjemstedet
Frokost og avreise til Marco Polo flyplass. Det er flyavgang med Norwegian kl. 14.00. Ankomst Oslo
Lufthavn Gardermoen kl. 16.40. Her venter bussen som bringer oss tilbake til påstigningsstedet.
Pris kr 12.000,- pr. person, som inkluderer:
 Reiseleder
 Busstransfer hjemstedet– Gardermoen tur/retur
 Flyreise tur/retur Oslo Gardermoen-Venezia, inkludert skatter og avgifter
 7 netter i dobbeltrom på Hotel Negretto, inkludert frokost og middag
 Busstransfer flyplassen i Venezia– Caorle tur/retur
Tillegg:
•
•

Enkeltrom kr 2.800,Utflukt til Venezia med båt fra Caorle
Avbestillingsforsikring kr 600,-

Vi har kun 25 plasser til rådighet på flyet, så førstemann til «mølla»!
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