
Italias riviera
Med Frankrike og Monaco



Kystregionen Liguria strekker seg langs kysten nord for Cinque Terre til Den franske rivieraen 
i vest. Vi bor 75 kilometer fra den franske grensen i den populære italienske feriebyen Alassio, 
på et deilig familiedrevet hotell som ligger sentralt i byen og få minutter til fots fra den innby-
dende sandstranden og det bølgende Middelhavet.

Det vestlige Ligurias kystlinje – Riviera dei Fiori – går under det eksotiske tilnavnet Blomsterkys-
ten. Det skyldes den fargerike og omfattende tradisjonen for blomsterproduksjon, som man har 
hatt i regionen siden 1800-tallet. Her dyrker man nelliker, tulipaner og orkideer. Naturen omkring 
byr på et fjellrikt landskap med grønne daler, palmer og en rikdom av blomster og olivenlunder. 
Vår base er Alassio, som er en av kystens mest populære feriebyer på grunn av den fire kilome-
ter lange sandstranden og det hyggelige miljøet, som foruten strandpromenaden byr på mange 
butikker, kafeer og restauranter. Det er en by der man straks føler seg hjemme og har lyst til å 
gå på oppdagelsestur i de små gatene mellom de sjarmerende terrakottafargede husene. By-
ens beliggenhet er også et perfekt utgangspunkt for de inkluderte utfluktene, som tar oss med 
til noen av områdets sofistikerte franske og italienske kystbyer. Gled deg til spennende besøk i 
blant annet Sanremo, Genova, Portofino, Nice og Monaco.

Alassio var tidligere en liten fiskerby, men utviklet seg på 1900-tallet til å bli en av de mest et-
tertraktede og elegante feriebyene i Liguria. Her møttes Europas jetset, forfattere, kunstnere og 
skuespillere for å se og bli sett, og det var ikke uvanlig å se noen av tidens divaer og stjernenes 
drømmebiler i gatebildet. I dag er den tiden forbi, og byen er nå en mer stillferdig perle, der du 
likevel fremdeles kan finne levninger fra de glamorøse dagene. Byen er vakkert omgitt av trær, 
planter, blomster og vakre villaer, som ligger på den nederste delen av de omkringliggende fjel-
lene. Du kan evt. besøke Alassios hundre meter lange mur, Muretto di Alassio, der du kan finne 
over 500 mursteiner med signaturer av forskjellige kjendiser som har besøkt byen. Ernest He-
mingway skapte denne muren i kjærlighet til Alassio, og i dag er den et helt fargerikt kunstverk 
og en av byens store attraksjoner.

På det gode hotellet vårt bor vi i andre parkett til Middelhavet – bare hundre meter fra kysten og 
den hyggelige strandpromenaden, som oser av maritimt ferieliv. Frister Middelhavets bølger ikke 
til en svømmetur, er der masser av andre deilige aktivitetsmuligheter. Reisen er sammensatt av 
en forfriskende blanding av kystens høydepunkter kombinert med kultur, kunst og historie.



Inkludert i prisen:

• Fly Norge-Nice t/r
• Alle skatter og avgifter
• Transfer lufthavn-hotell t/r
• 7 netter i Alassio på Hotel dei Fiori
• 7 x frokost (2.-8. dag)
• 1 x lunsj (3. dag)
• 7 x middag (1.-7. dag
• Besøk i Èze og på parfymeriet Galimard
• Togtur til Sanremo
• Byvandring i Sanremo
• Utflukt til fyrstedømmet Monaco, inkl. byrundtur med turisttog
• Entré til deler av kongepalasset i Monaco
• Utflukt til Nice, inkl. byrundtur med turisttog
• Byvandring i Bussana Vecchia
• Byvandring i Genova med lokalguide
• Utflukt til Rapallo, inkl. båttur til Portofino og Santa Margherita Ligure
• Norsktalende reiseleder på hele reisen

Tillegg pr. Person: 

Dobbeltrom superior med balkong kr. 499,-
Dobbeltrom som enkeltrom kr. 1.495,-
Dobbeltrom superior med balkong som enkeltrom kr. 2.495,-



Dag 2: Blomsterbyen Sanremo

Etter frokosten spaserer vi sammen de snaue 600 meterne til togstasjonen i Alassio, og derfra 
kjører vi med toget til den elegante byen Sanremo, som ligger bare en god halv times kjøring fra 
den franske grensen. Den er en ettertraktet badeby med en lang strandpromenade og en sjar-
merende historisk middelalderbydel – La Pigna. Sanremo er imidlertid mest kjent for sin produk-
sjon av eksotiske og tropiske blomster, som dyrkes på de omkringliggende markene og skrånin-
gene og blir eksportert til hele verden.

Fra stasjonen går vi på den innbydende shoppingpromenaden Corso Matteotti til en av byens 
største attraksjoner: det mer enn hundre år gamle kasinoet, som ligger i en vakker bygning fra 
1905. Har du lyst, kan du fortsette derfra sammen med reiselederen vår forbi den russisk-orto-
dokse kirken til den historiske middelalderbydelen La Pigna. Her oser det av atmosfære, med de 
gamle husene, de smale små smugene og de brolagte gatene. Etter lunsj på egen hånd møtes 
vi ved togstasjonen igjen og kjører tilbake til Alassio. Du kan også velge å bli i den deilige byen og 
på egen hånd dra tilbake til hotellet – toget kjører fra Sanremo til Alassio to ganger i timen.

Inkluderte måltider: Frokost, middag.

Dag 1: Oslo/Bergen-Nice

Vi flyr med Norwegian fra Oslo/Bergen til Nice, der vi er fremme ved middagstid. Fra lufthavnen 
kjører vi mot den italienske grensen, før vi fortsetter mot grensen til vårt hotell i Alassio.

Resten av ettermiddagen kan du slappe av og finne deg til rette i de nye omgivelsene. Stranden 
ligger bare hundre meter fra hotellet, så kanskje frister en dukkert i Middelhavet? Hotellet ligger 
midt i byens smørhull, og i nærområdet er det et utall av restauranter, kafeer og butikker.

Inkluderte måltider: Middag.



Dag 3: Monaco og Monte Carlo

I dag skal vi besøke verdens nest minste land – fyrstedømmet Monaco, der vi kjører til Monacos 
eldste bydel. Nedenfor byen parkerer vi bussen, og med heis når vi Monacos eldste bydel, som 
ligger på en klippe 60 meter over havet. Derfra spaserer vi til det oseanografiske museet, og 
derfra skal vi bli med et turisttog rundt i fyrstedømmet. Turen bringer deg blant annet forbi den 
vakre havnefronten Port Hercule, Formel 1-banen og opp på toppen til Monte Carlos elegante 
kvarter, med de luksuriøse butikkene og de storslåtte herskapshusene. Det er også her vi kan fin-
ne det kjente kasinoet, luksushotellet Hotel de Paris og operahuset, som alle ligger i imponeren-
de historiske bygninger. Turen ender der den startet, og derfra går vi sammen til Place du Palais, 
der vi presis kl. 11.55 får oppleve det daglige vaktskiftet etter en nøye planlagt militæreksersis 
som ikke har endret seg de siste hundre årene. Etter denne seansen besøker vi de delene av det 
vakre palasset som er åpne for offentligheten – en opplevelse som pleier å begeistre de fleste.

Lunsjen nyter vi sammen på en av byens lokale restauranter, og deretter blir det litt tid på egen 
hånd før vi kjører hjem til Alassio. Kanskje vil du besøke byens katedral, der fyrst Rainier og Grace 
Kelly er stedt til hvile side om side?

Inkluderte måltider: Frokost, lunsj, middag.



Dag 4: På egen hånd

Du bestemmer tempo og dagsorden i dag. Slapp av på stranden, gå en tur langs den innbyden-
de strandpromenaden, eller finn deg et lurt lite sted til lunsj.

Inkluderte måltider: Frokost, middag



Dag 5: Nice og Bussana Vecchia

Vi kjører tidlig fra hotellet langs den italienske kysten til Frankrike, der vi skal besøke Nice på den 
franske rivieraen. I Nice passerer vi blant annet det flotte Hotel Negresco fra 1912 før vi stopper 
på strandpromenaden Anglais. Midt på verdens kanskje vakreste bulevard, med palmer og flotte 
blomsteranretninger, går vi om bord i et lite turisttog som på en times tid kjører oss forbi noen 
av de store attraksjonene i den vakre byen. Vi kommer igjennom den gamle bydelen, der det bor 
mange lokale kunstnere, og vi passerer også markedsplassen. Vi ser dessuten den store ho-
vedplassen i Nice, som ligger omgitt av et vell av forretninger og restauranter. Den franske rivi-
eraens hovedstad er fylt med vakre plasser med et livlig folkeliv, og på veien til byens eksklusive 
marina, fylt med store yachter, krysser vi også Garibaldi-plassen fra 1800-tallet. Vi kjører dess-
uten til den offentlige parken, som ligger på byens høyeste punkt, Le Château. Derfra har vi en 
fantastisk utsikt over byen og strandbulevarden.

Det blir tid til lunsj på egen hånd i Nice før vi tidlig på ettermiddagen kjører tilbake mot den 
italienske grensen. Her stopper vi i kunstnerbyen Bussana Vecchia, som stammer helt fra 1050. 
Den lille middelalderbyen utviklet seg stødig frem til 1887, da den ble rammet av et jordskjelv og 
deretter ble liggende som spøkelsesby. Først i 1960 endret dette seg, da kunstneren Clizia slo 
seg ned og grunnla en kunstnerkoloni i den ødelagte byen. De lokale kunstnerne har selv ryddet 
opp i ruinene og laget kloakknett uten hverken elektrisitet og vann eller hjelp utenfra. I dag er 
det igjen liv i byen, som først fikk elektrisiteten re-etablert i 1977. Byen er nå en hyggelig oase fylt 
med små kunsthåndverksbutikker. Som du selv vil oppleve, kan byens dramatiske historie frem-
deles ses i gatene. Bussana Vecchia er ikke så grei å komme til, så ved en parkeringsplass et par 
kilometer unna blir vi samlet opp av mindre shuttlebusser, som transporterer oss til den unike 
byen. Vi anbefaler gode sko til byvandringen. Vi er tilbake på hotellet sent på dagen.

Inkluderte måltider: Frokost, middag.



Dag 6: Genova – Ligurias hovedstad

Etter frokosten kjører vi med buss til Genova, en av Italias viktigste havnebyer, som tidlige-
re hersket over både Sardinia og Korsika. Vi ankommer midt i byens hjerte, og her starter vår 
byvandring med en lokalguide gjennom det gamle middelalderkvarteret, som er Europas stør-
ste. Vi ser byens vakre domkirke San Lorenzo og går til Ferrari-plassen, som er byens sentrum. 
Her kan du se operahuset og mange vakre palasser, og i en liten sidegate ved byens gamle øst-
port ser vi et hus der man hevder at Christofer Columbus ble født.

Etter byrundturen har du tid på egen hånd til blant annet å finne dagens lunsj. Se nærmere på 
de historiske bygningene, eller besøk den store innkjøpsgaten og den lokale markedshallen. Det 
er alltid en stor opplevelse å se hvordan det handles med kjøtt, fisk, frukt og lokale spesialiteter. 
Vi kjører først tilbake til Alassio sent på ettermiddagen, så vi har god tid i den skjønne byen.

Inkluderte måltider: Frokost, middag.

Dag 7: Rapallo, Portofino og Santa Margherita Ligure

Dagen begynner godt med en flott panoramatur i buss langs kysten til Rapallo. Denne byen er 
en av de eldste på kyststrekningen, og reiselederen vår forteller om Rapallotraktaten, som Tysk-
land og Sovjetunionen underskrev nettopp her. I bukta ser vi en festning fra 1600-tallet og den 
gamle broen som hærføreren Hannibal skulle ha marsjert over under den andre puniske krig mot 
romerne. Fra havnen skal vi på en halv times båttur til den eksklusive feriebyen Portofino, som 
er berømt for sin idylliske og billedskjønne havn. Byen er omgitt av bratte åser som er dekket av 
oliventrær, eiker, furuer og sypresser. Midt i dette skjønne postkortet har vi noen timers opphold 
til å gå på oppdagelsestur.

Ved middagstid tar vi båt vi fra Portofino til Santa Margherita Ligure, som er en fin perle med 
appelsintrær i gatene og palmer langs den vakre stranden. Her blir det tid til lunsj på egen hånd 
før vi igjen møtes og drar tilbake til Rapallo, der vi møter bussen vår, som bringer oss tilbake til 
hotellet.

Inkluderte måltider: Frokost, middag.



Dag 8: Hjemreise

Etter frokosten kjører vi mot lufthavnen i Nice, og flyr tilbake til Oslo/Bergen.

Inkluderte måltider: Frokost.

Hotellinformasjon

Hotel dei Fiori ****

Deilig familiedrevet hotell, som ligger i rolige omgivelser bare 200 meter fra stranden og i 
gangavstand fra Alassios sentrum, der det er fullt av forretninger, kafeer og restauranter. I hotel-
lets egen restaurant blir det servert morgenbuffé og middager med menyvalg. På hotellet er det 
dessuten heis, bar, treningssenter og wellness-senter (mot betaling) samt et mindre hageom-
råde med bord og stoler. Stranden er oppdelt i mindre, private strandavsnitt og offentlige beta-
lingsstrender – beløp ca. € 10 per person per dag inklusive liggestol og parasoll.

Rommene:

De 65 rommene har alle TV, klimaanlegg, safe, minibar, gratis WiFi og bad. Mot tillegg kan man 
bestille dobbeltrom standard som enkeltrom, superior dobbeltrom med balkong, og superior 
dobbeltrom med balkong som enkeltrom.


