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Hydropensjonistenes forening i Oslo 

Tur til Nord-Italia: Maggioresjøen – Milano – Bergamo 

16. til 20. september 2023 (4 netter). 

Vedlagt følger reisebeskrivelse og påmeldingsinformasjon fra FRAM som er ansvarlig arrangør for 

turen. 

 

Påmeldingslinken åpner 10. februar kl. 09:00, og påmeldingsfristen er satt til 27. februar 2023. 

 

Avreise lørdag 16. september: Avgang Gardermoen med Norwegian kl. 10:40. 

    Ankomst Milano (DY1876)  kl. 13:20 

 

Retur onsdag 20. september: Avgang Milano med Norwegian  kl. 21:00 

    Ankomst Gardermoen (DY1877) kl. 23:40 

Foreløpig program: 

 

Lørdag 16. september 

Ankomst Milano. 

Guiden møter oss på flyplassen hvor vi går om bord i bussen som tar oss til Arona. 

Her skal vi besøke et ysteri hvor det vil bli omvisning og smaking av ost med et glass vin til. 

Deretter kjører vi videre til Stresa ved Maggioresjøen og sjekker inn på Hotell della Torre hvor vi skal 

bo under hele oppholdet (www.hoteldellatorrestresa.it).  

Avhengig av ankomsttid til hotellet, er det lagt inn sightseeing i Stresa og tid til avslapning før felles 

middag på restaurant Rampollina. 

 

Søndag 17. september 

Frokost på hotellet. 

Båttur på Lago Maggiore hvor vi bl.a. besøker Isola Bella øya, Borremeo palasset og den vakre villaen 

Isola Bella.  

Deretter vil båten ta oss til Isola Pescatori hvor vi spiser lunsj.  

Felles middag på hotellet. 

 

Mandag 18. september 

Frokost og middag på hotellet, ellers er dagen fri til egen disposisjon. 

Alternativt dagsutflukt til Milano. 

Ved påmelding til Italiaturen, kan man krysse av om man vil være med til Milano  

Ca. kr. 1.300 pr. person ved 20 deltagere.  

Vi tar toget frem og tilbake og spiser en felles lunsj i Milano. Se for øvrig programmet fra FRAM om 

sightseeing i Milano. 

Tilbake i Stresa spiser vi felles middag på hotellet. 

 

Tirsdag 19. september 

Frokost på hotellet. 

Busstur til Ortasjøen, en idyllisk liten innsjø som ligger mellom grønne åser og bratte fjell, 

Maggioresjøens («lillebror»).   

Vi besøker en av Italias mest romantiske byer, Orta San Giulio, hvor det vil bli en guidet omvisning, 

og det blir også litt fritid på egen hånd.   

Etter besøket i Orta San Giulio kjører vi videre til en vingård for vinsmaking og en lett lunsj før bussen 

tar oss tilbake til Stresa og hotellet..  

På kvelden båttur til Isola Bella for avskjedsmiddag på den elegante restauranten Elvetia.  

http://www.hoteldellatorrestresa.it/
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Onsdag 20. september 

Frokost på hotellet. 

Deretter utsjekking fra hotellet og buss til Bergamo, en av Nord-Italias eldste byer. 

Se program fra FRAM om sightseeing i Bergamo. 

Felles lunsj i Bergamo før bussen tar oss til flyplassen i Milano. 

Avreise Milano flyplass kl. 21:00. Ankomst Gardermoen kl. 23:40. 

 

 

Generell info: 

Reiseleder fra FRAM møter oss på Gardermoen og vil være sammen med oss på hele turen., 

Eva Henschien vil være foreningens kontaktperson for denne turen.  

Mobil: 41 44 00 70. 

 

Alle deltagere er ansvarlig for egen innsjekking, sikkerhetkontroll og å være ved gaten i god tid før 

ombordstigning.  

Baggasjeregler: 2x23 kg innsjekket baggasje og maks. 10 kg. håndbaggasje er inkludert. 

(Spesielle regler for gruppetur) 

 

Turoperatør: 

 

FRAM Arrangement AS 

Stortingsgaten 28 

Oslo 

Mobil Britt Lærdal i FRAM: 97 77 26 56 

E-post: britt@fram.as 

 

Pris: 

Ved 40 deltagere: NOK 17.200 pr. person i delt dobbeltrom. 

Tillegg for enkeltrom: NOK 1.600 

 

Se for øvrig priser i vedlegg fra FRAM ved færre deltagere.  

 

Påmelding: 

Påmeldingsfrist 27. februar 2023. 

Påmeldingslink i programmet fra FRAM (se vedlegg) Denne åpner for påmelding 10. februar kl. 09.00. 

40 plasser er holdt av, og det er først til mølla prinsippet som gjelder. 

 

Betingelser: 

Depositum (1/3 av reisens pris) forfaller til betaling 3. mars 2023. 

Sluttfaktura på det resterende beløp vil bli sendt ut 3. august 2023. 

NB! Se reisebetingelser fra FRAM som er vedlagt og som det er viktig å gjøre seg kjent med. 

 

 

For Hydropensjonistenes forening i Oslo 

9. februar 2023 

Eva Henschien 
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