
 
 
 
 

   

 

Hydropensjonistene Oslo 
Høsttur til ITALIA (Maggioresjøen – Milano – Bergamo) 

Lørdag 16. – onsdag 20. september 2023 
 

 

Maggioresjøen  
En helt spesiell atmosfære finnes her ved Maggioresjøen. Her har naturen vært sjenerøs, de 
grønne engene og parkene speiler seg i sjøens krystallklare vann, og i bakgrunnen danner de 
snøkledte alpene en perfekt bakgrunn. Det er ikke tilfeldig at Europas adel alltid har trivdes her. 
Store slott og imponerende villaer ligger rundt sjøens bredder. De store antikke hotellene minner 
om elegante slottsvillaer ved sjøens bredde i kontrast til små hyggelige middelalderbyer og unike 
fiskermiljøer. Borromeo-familiens raffinerte livsstil bevitnes av deres imponerende palass på 
øyene og de elegante hager, samt det imponerende slottet Rocca di Angera. Sjøen oppleves 
best på vannet - en kort båttur tar deg ut til de berømte Borromeo øyene samt et besøk på den 
idylliske lille øya Isola Pescatori.  
Verden er full av idyller. Flere av dem finner du i Italia. Og en av de aller vakreste ligger rundt 
Maggiore-sjøen en times kjøretur nord for Milano. 
 
Stresa er en liten, men koselig by. Helt siden slutten av 1700-tallet, da Napoleon var innom og 
befalte at det ble bygget vei langs Lago Maggiore - slik at han enkelt kunne få fraktet tropper og 
kanoner sørover - har byene Stresa og den litt mindre Baveno vært et sted for turister som søkte 
vakker natur, godt klima - og fred og ro. Slik er det fortsatt.  
Målgruppen er gjerne godt voksne mennesker som vil 
slappe av, rusle i fjellet eller i åsene rundt byen eller langs 
strandpromenaden. 
 
 

HOTELL 
Stresa 
Hotel della Torre 3* www.hoteldellatorrestresa.it 

http://www.hoteldellatorrestresa.it/


 

 

02.02.2023 Høsttur til ITALIA – Hydropensjonister Oslo - sept 2023 Side 2  
 

Hotel della Torre ligger et lite stykke unna selve hjertet av Stresa (15 min spasertur), men man 
kommer seg ned til sjøen på noen få minutter og kan spasere langs strandpromenaden.  
Hotellet scorer bra på hotels.com og hotellet har svømmebasseng, boblebad, egen bar og 
restaurant. Her får man mye for pengene.   

 

Vi har reservert 17 dobbeltrom og 6 enkeltrom. 

 

FLYFORBINDELSE 
Vi har reservert 40 plasser på følgende fly med Norwegian:  
 
Norwegian  
Lørdag 16. september 2023 Oslo – Milano  10:40-13:20 (DY1876) 
Onsdag 20. september 2023 Milano – Oslo  21:00-23:40 (DY1877) 
 

GUIDEN VÅR 
Johanna Widholm  
Svenske Johanna har bodd i Italia i 20 år og bor nord for Milano.  
 
«Jeg har jobbet som reiseleder i 12 år. Jeg jobber hovedsakelig i 
Milano og ved Lago Maggiore, men også en del ved de andre 
norditalienske innsjøene og ved Bergamo, Liguria, Veneto-området 
osv. 
Jeg er også privat engelsklærer og oversetter. Jeg elsker jobben min, 
og det beste jeg vet er å vise frem Italias ekte perler. Jeg jobber 
hovedsakelig med norske og svenske grupper og liker utfordringer og 
problemløsning. Italia for meg er et fantastisk land, mat, kultur og 
natur er et faktum i alle regioner»  
 

PROGRAM 
DAG 1 – Ankomstdagen 
Guiden møter gruppen på flyplassen.  
Vi ankommer 13:20 og vi møter Johanna på flyplassen. Vi kjører med 
privat buss direkte til Arona hvor vi besøker et ysteri: 
https://guffantiformaggi.com  
 
 
 
 
 

https://guffantiformaggi.com/
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Turen går gjennom produksjonen og lagringsrommene, 
hvor det forklares hvordan de forskjellige ostene blir laget 
og lagret. Etter omvisningen får vi anledning til å smake 
ostene med et glass vin.  
 
Vi kjører videre til Stresa ved Maggioresjøen og sjekker 
inn på vårt hotell. Avhengig av ankomsttiden får vi en 
guidet sightseeing i Stresa og litt tid for å slappe av før vi 
spiser en felles middag på en koselig restaurant. 
 
Restaurant Rampollina med utsikt over Lago Maggiore 

Vår buss kjører oss opp i høyden til restaurant Rampollina.  
Vi får servert en deilig middag og kan nyte den vakre 
utsikten over Lago Maggiore og øyene vi skal besøke 
neste dag.  
 
 
 
DAG 2 – Båttur Lago Maggiore - Isola Bella, Isola 
Pescatori  
Frokost på hotellet.  
Vi har hele dagen på Lago Maggiore og vi beveger oss i de små båtene som kjører oss fra øy til 
øy. Vi starter med den berømte Isola Bella hvor vi besøker den kjente Borremeo palasset.  
Vi besøker den vakre villaen på Isola Bella med den imponerende hagen i flere etasjer.  
https://tv.nrk.no/serie/monty-dons-italienske-hager/2019/KOID26007418/avspiller (se på 46:12) 
 

Etter villabesøket kjører vi med båt til Isola Pescatori som er den mest fargerike og hyggelige av 
øyene. Dette lille fiskeværet byr på et herlig utvalg av restauranter, små caféer og lokale 
forretninger. Vi spiser lunsj på Isola Pescatori.  
Båten kjører på avtalt tidspunkt tilbake til Stresa hvor vi har felles middag på hotellet.  

  

 
 
 
DAG 3 – FRIDAG 
Frokost og middag på hotellet, ellers er dagen fri til egne opplevelser.  
 
Vi setter opp et alternativt program med dagsutflukt til Milano. Ved påmelding til turen kan dere 
krysse av om dere vil bli med eller ikke. 
 
 
 
 

https://tv.nrk.no/serie/monty-dons-italienske-hager/2019/KOID26007418/avspiller
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DAG 3 – Alternativ program: Utflukt til Milano 
Prisestimat ca. NOK 1300.- per person (ved 20 deltagere)  
Turen går til Milanos innerste hjerte for å fornemme pulsen i en by, som oser av italiensk 
innovasjon innenfor mote, mat og finans og i tillegg tilbyr kunst og kultur i verdensklasse! 
Vi tar toget fram og tilbake og spiser selvsagt en felles lunsj i Milano.  
 
Sightseeingen begynner på Domkirkeplassen, hvor man kan nyte synet av en av Europas 
største og mest særpregede kirker kledt i hvit marmor og dekorert med spir og over 3000 
statuer. Foran kunstverkene i kirkens indre kan man gjennfinne roen et øyeblikk, før man igjen 
kastes ut i den hektiske metropolen. Vi fortsetter forbi elegante motebutikker gjennom det 
berømte Vittorio Emanuele-galleriet, hvor travle forretningsfolk spiser en rask lunch på en av de 
elegante restaurantene, og så videre forbi Scalaoperaen - Milanos verdensberømte og 
prestisjefylte operahus. Turen ender ved den store fyrsteresidensen Castello Sforzesco.Her er 
der mulighet for på egen hånd å gå inn og se (mot et tillegg), de enestående gobelinene og 
Michelangelos siste verk – Pietà Rondanini. Vi reiser tilbake til Stresa og møtes til felles middag 
på hotellet.    
 

   
 
Dag 4 – Ortasjøen, San Giulio og besøk på vingård  
Frokost på hotellet 
Vi møter guiden vår i resepsjonen og skal i dag kjøre med buss på dagens utflukt som går til en 
av Italias mest romantiske landsbyer, Orta San Giulio, som ligger ved Ortasjøen, en idyllisk og 
romantisk liten innsjø som ligger mellom grønne åser og bratte fjell. En autentisk perle, 
«lillebroren” til Maggioresjøen. 
I Orta San Giulio får vi en guidet omvisning i landsbyen før vi har litt fritid til å gå på egen hånd. 
Det finnes koselige butikker samt fristende kafeer og isbarer.   

Etter besøket i Orta San Giulio kjører vi videre til en koselig vingård hvor vi skal ha vinsmaking 
og en lett lunsj. Det blir vinsmaking av 4 viner med lokal spekemat og lokale oster. 
Siden dette er siste kvelden, møtes vi til avskjedsmiddag:  
 
Isola Bella med middag  
Overfart med båter til Isola Bella.  
Felles middag på den elegante restauranten Elvetia på Isola Bella.  



 

 

02.02.2023 Høsttur til ITALIA – Hydropensjonister Oslo - sept 2023 Side 5  
 

Aperitiff med Prosecco og alkoholfritt med fingerfood på 
plassen foran restauranten. Deretter serveres 2-retters middag 

inne eller på terrassen. 
 
Kveldene på Isola Bella er noe helt enestående. Veldig få turister og absolutt stille og fredelig da 
det selvfølgelig er bilfritt. Etter middagen kjører båtene tilbake til Stresa. 
 
DAG 5 – Bergamo og hjemreise 
Bergamo – den antikke by på fjelltoppen. En av Nord-Italias eldste byer.  
Det som gjør byen helt spesiell er den skarpe kontrasten mellom den moderne byen (Bergamo 
Bassa) og den antikke middelalderbyen (Bergamo Alta), som ligger idyllisk til på toppen av 
fjellet, omringet av en gammel, mer enn 5 km lang, bymur. Fra den moderne og kommersielle 
bydelen kan man ta Kabelbanen opp til det historiske, nydelige sentrum som står omtrent helt 
intakt fra middelalderen. Hyggelige trange gater, fylt med forretninger, restauranter og 
atmosfærefylte kafeer. Der oppe er det en praktfull utsikt over resten av Bergamo. 

Et besøk i den gamle bydelen Bergamo Alta med utsikt over den moderne bydelen under.  

 

Innenfor de gamle bymurene besøkes Piazza Vecchia og byens severdigheter og de mange 
forskjellige byggestiler fra romansk til renessansen, S. Maria Maggiore Domkirken, Rådhuset og 
Colleonis mausoleum. 
 
Vi spiser en felles lunsj i Bergamo før vi kjører til flyplassen i Milano.  
 
Avreise Milano flyplass kl. 21:00, ankomst Oslo kl. 23:40.  
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PRIS  
Reisen varer i 5 dager, dvs. 4 overnattinger.  
Pakkepris per person i delt dobbeltrom på hotell della Torre 3* i Stresa:  
Ved 40 deltagere:  NOK 17 200.- 
Ved 35-39 deltagere:  NOK 17 800.- 
Ved 30-34 deltagere:  NOK 18 400.- 
Enkeltrompåslag:  NOK 1 600.-  
 
Budsjettet er beregnet med en kurs 1 EUR = 10,7 NOK. Vi tar forbehold om endringer i valutakursen og skatter og 
avgifter. Vi tar forbehold om skrivefeil.  

 
Inkludert i pakkeprisen 

 Flyreise t/r med Norwegian inkl. 2 x 23 kg innsjekket bagasje og 10 kg i håndbagasje 
 Hotellovernatting på 3*hotell med frokostbuffe 
 FRAM reiseleder under hele turen 
 Skandinavisktalende guide under hele turen 
 2 x middag på hotellet, inkl. vann, 1/3 flaske vin/øl 
 1 x middag på restaurant med utsikt over Lago Maggiore inkl. transfer og 1/3 flaske vin/øl, vann 
 1 x middag på restaurant på Isola Bella inkl. transfer med små båter og 1/3 flaske vin/øl, vann 
 1 x Ostesmaking inkl. vin på ankomstdagen 
 1 x lunsj på Isola Pescatori inkl. ¼ flaske vin, vann og kaffe 
 1 x lett lunsj på vingård inkl. vann, diverse viner til smaking, ikke kaffe 
 Vann på bussen 
 Utflukter iht beskrivelse  
 Detaljert reisedokumentasjon 
 Drikkepenger til guide og sjåfør 

 
 
Ikke inkludert 

 Reiseforsikring 
 Utflukt dag 3 

 

Påmeldingsfrist: Mandag, 27. februar 2023   
Klikk på denne lenken som åpner for påmelding fra fredag 10.februar kl. 9:00. 
https://www.deltager.no/event/ITALIAHYDRO2023 
 
Vi har 40 plasser og det er første mann til mølla prinsippet. Påmeldingslinken er åpent med flere plasser, 
slik at alle som ønsker å reise får registrert seg. Dere vil få en e-post fra FRAM med beskjed om dere har 
fått plass eller om dere evt. står på ventelisten.  

 
For evt. spørsmål om turen ta gjerne kontakt med:  
Eve Henschien – Mobil: 414 40 070, hensch@online.no 
Britt Lærdal i FRAM – Mobil: 97 77 26 56, britt@fram.as 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRAM Arrangement AS 
Postboks 34 Majorstuen, N – 0330 Oslo, Besøksadresse: Stortingsgaten 28 

Epost post@fram.as tel +47 22 44 31 41 www.fram.as 
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