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Gengið við Gardavatnið 2023 
 Útivistarferð til Riva del Garda á Ítalíu | 4. – 12. september | 9 dagar / 8 nætur 

Fararstjóri: Örvar Aðalsteinsson 
 

Fáir staðir taka bænum Riva del Garda og nágrenni hans fram hvað fegurð og fjölbreytni varðar, og möguleikar þessa 
stórbrotna landslags við norður enda Gardavatnsins til hvers konar útivistar eru nánast óþrjótandi. 
Dvalið verður á Hótel Centrale, frábærlega vel staðsettu þriggja stjörnu hóteli við höfnina og aðaltorg bæjarins, og 
þaðan farið í styttri og lengri ferðir, ýmist gangandi eða akandi, til þess að kynnast vel þessu fallega svæði. Farið með 
strætó, „skutlurum“, kláfi eða ferjum eftir því sem þarf til þess að fylla upp í dagskrá ferðarinnar. 
Gönguleiðirnar eru allt frá því að vera frekar léttar upp í frekar erfiðar (2-4 af 5). Misjafnt er hversu snemma komið 
verður til baka úr ferðum dagsins og a.m.k. suma dagana verður góður tími til þess að slappa af – úti á torgi, niður við 
bryggju, eða á sólarströndinni fyrir kvöldverðinn! 
Í aðalhlutverki verður auðvitað fjölbreytt og fallegt landslagið og farið um það á þröngum stígum og breiðum götum, 
en Riva del Garda, Arco, Torbole, Nago, Limone og Malcesine eru líka hver um sig fallegir bæir, um margt ólíkir, og um 
þá alla verður farið til að sjá kastala og kirkjur, garða og gróður, stræti og torg, báta og bryggjur. 
 

Lágmarks fjöldi er 10 manns / hámark 15 
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Ferðaráætlun: 
 

Dagur 1 – mánudagur, 4. september 
Flug – akstur – hótel  
Flogið með Icelandair kl. 08:30 til Milano, lending þar er áætluð 
kl. 14:45 og þaðan er svo uþb. 3 ½  klst. akstur yfir á hótelið í Riva 
del Garda. 
 

 

Dagur 2 – þriðjudagur, 5. september 
Nago – Tempesta. Svalir Gardavatnsins 
Haldið til nágrannabæjarins Torbole og upp til Nago og gengið 
þaðan auðvelda gönguleið í hlíðinni suður með Gardavatninu til 
Tempesta. Þessi gönguleið er kölluð „svalirnar“ enda er 
stórfenglegt útsýni yfir Gardavatnið af stígnum. Með strætó til 
baka til Torbole og tilvalið að skoða þann fallega bæ áður en 
gengið eða ekið verður til Riva. 
Uþb. 9 km, hækkun 260 m, 3-4 klst. Erfiðleikastig 2 af 5. 
 

Dagur 3 - miðvikudagur, 6. september 
Sarcadalurinn. Náttúra og gamlir búskaparhættir. 
Ekið að Cavedinevatninu í Sarcadalnum. Gengin falleg gönguleið 
um  framhlaup úr Monte Brento sem fyllir dalinn. Hádegisáning í 
Dro og gengið síðan upp á brúnir Coste dell Anglione. Þar er mikið 
útsýni og gaman að skoða gamla kláfstrengi og aðstöðu frá því að 
þarna var stundaður búskapur. Gengið aftur niður í dalinn og niður 
með klettaveggjum Monte Colt. Gangan endar í bænum Arco, 
áning þar og síðan með strætó til Riva. 
Uþb. 15 km, hækkun 430 m, 6-7  klst. Erfiðleikastig 3 af 5 
 

Dagur 4 - fimmtudagur, 7. september 
Monte Baldo –Ventrar – Malcesine.  Náttúrustígur og útsýni 
Ekið til Malcesine og þaðan verður farið með kláfi upp á Monte 
Baldo sem er eitt hæsta fjallið við Gardavatn. Gengið er fram á 
Cima di Colma (1750 m). Þaðan gengið niður að veitingastað í 
Naveneskarði og tekið miðdegisverðarhlé. Síðan genginn útsýnis- 
og náttúru-stígurinn Ventrar, en þar vex fjölskrúðugur gróður. 
Gönguhringnum lokað við kláfinn og farið með honum aftur niður 
til Malcesine. Rölt um gamla bæinn síðdegis áður en farið verður 
aftur til Riva. 
10 km, hækkun 340 m, 5-6 klst. Erfiðleikastig 3 af 5. 
 

Dagur 5 - föstudagur, 8. september 
Pregasina – Limone. Víðsýni og skógarstígar. 

Ekið til Pregasina og gengið upp með hlíðum áleiðis upp á Monte 

Guil. Af snösum og tindum á stígum sem liggja nærri fjallsbrúnum 

ofan Gardavatns má njóta mikilfenglegs útsýnis á leiðinni. Niður 

brattar skógivaxnar hlíðar Singoldalsins og gengið alla leið niður í 

bæinn Limone. Siglt með ferju á Gardavatninu til Riva. 

Uþb. 15 km, hækkun 850 m, 5-6 klst. Erfiðleikastig 4 af 5. 
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Dagur 6 - laugardagur, 9. september 
Hvíldardagur! – Eða Varone – Tennovatnið. Miðaldaþorp og 

fjallavatn. 

Þau sem vilja taka þetta sem hvíldardag – en í boði verður líka að fara 

með strætó að hinum tignarlega gljúfrabúa Varone fossinum. Gengið 

þaðan upp brekkur milli þorpa þar sem ólífutré og vínviður eru ræktuð. 

Komið í bæinn Canale sem varðveist hefur nær óbreyttur frá miðöldum.  

Þaðan er stuttur spölur upp að Tennovatni. Strætó til baka. 

6 km, hækkun 470 m, 4 klst. Erfiðleikastig 2 af 5. 

Undir kvöld verður farið með bíl að Toblino vatninu og á góðum 

veitingstað í litlum kastala við vatnið verður snæddur flottur 

kvöldverður. 
 

Dagur 7 - sunnudagur, 10. september 
Ledrodalurinn – Pregasina – Strada del Ponale.  Fjöll, þorp og 
klettavegur. 
Ekið í Ledrodalinn. Haldið upp skógivaxnar hlíðar og komið í Bocca di Le 
skarðið. Þaðan er stuttur spölur upp á tindinn Cima Nodice og birtist þá 
frábært útsýni yfir Gardavatnið. Síðan er haldið niður til þorpsins 
Pregasina og snæddur miðdegisverður. Göngum niður að 
Madonnustyttunni í mynni Ledrodalsins. Þaðan göngum við áfram 
niður til Riva del Garda eftir hinum ótrúlega vegi og merkilega 
mannvirki „Strada del Ponale“. 
Uþb. 16 km, hækkun 450 m, 6-7 klst. Erfiðleikastig 3 af 5. 

Sérstök kvöldmáltíð þessa dags verður tekin á „Panem“, þar sem farið 
verður í matarlegt ferðalag um Ítalíu þvera og endilanga. 
 

Dagur 8 - mánudagur, 11. september 
Barbörukapellan – heilagleiki undir hamrastáli. 
Gengið frá hótelinu upp hlíðar Rocchetta, klettafjalls sem gnæfir 
tignarlega yfir Riva. Þar í miðjum 
hlíðum undir miklu hamrastáli 
stendur kapella heilagrar Barböru 
og er einstakt að koma þangað og 
horfa beint niður á göturnar í Riva. 
Gengið í rólegheitum niður aftur og 
eftir hádegið er frjáls tími í Riva og 
nágrenni. 
Uþb. 3 km, hækkun 530 m, 3 klst. 

Erfiðleikastig 2 af 5. 

Lokamáltíð ferðarinnar á „Al Volt“, 

einum besta veitinga-staðnum í 

bænum! 
 

Dagur 9 - þriðjudagur, 12. 
september 
Heim á leið ... 
Eftir morgunverðinn ekið til 
flugvallarins í Mílanó, flugið heim er 
kl. 15:45, áætluð lending kl. 18:00 
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Þjónusta & verð 
 

Innifalið í 
verði ferðar: 

Flug og 
flugvalla-
skattar 

04.09.2023:  Flogið með Icelandair til Mílanó, brottför 08:30 lending 14:45   
12.09.2023:  Flogið með Icelandair frá Milanó, brottför 15:45 lending 18:00 
Vinsaml. athugið að flugtímar geta breyst. 
 

Gisting 8 nætur á Hótel Centrale, 3*** í Riva del Garda  

Matur Morgunverðir Innifaldir alla dagana  

Kvöldverðir Innifaldir 7 kvöldverðir – 4 á hótel Centrale, 3 á öðrum 
veitingastöðum, einn kvölverður á eigin vegum 

Akstur Allur akstur, kláfur og ferjur sem þarf vegna dagskrár ferðarinnar 
 Fararstjórn Örvar Aðalsteinsson 

Ekki 
innifalið: 

Hádegishressingar / Drykkir með kvöldverðum / Aðgangseyrir að söfnum o.þ.h. / Annað sem ekki er talið upp í 
„innifalið“ 
 Verð: Verð á mann í tveggja manna herbergi              369.900 

Verð á mann í eins manns herbergi              394.900 

Greiðslur og 
gjalddagar: 

Staðfestingargjald: 
Staðfestingargjald ISK 100.000 þarf að greiða við pöntun.  
Athugið að staðfestingargjald fæst ekki endurgreitt ef til afbókunar af 
hálfu viðskiptavinar kemur. 

Lokagreiðsla: 
Lokagreiðsla þarf að berast í allra 
síðasta lagi átta vikum fyrir brottför 

Ábendingar: 
Lágmarks þátttaka er 10 manns. Ferðaskrifstofan Íslandsvinir áskilur sér rétt til að hætta við ferðina ef þátttaka er ekki næg, og mun 
þá endurgreiða að fullu. 
 

Fjallakofinn-Ævintýraferðir / Ferðaskrifstofan Íslandsvinir og fararstjórar hennar áskilja sér allan rétt til að breyta áætlunum ferða 
ef veður, umferð og/eða ástand vega, eða aðrar ófyrirsjáanlegar aðstæður gefa tilefni til. 
 

Forfallatrygging er ekki í boði í sérferðum ferðaskrifstofunnar. Í mörgum tilfellum er forfallatrygging innifalin í skilmálum 
greiðslukorta og/eða heimilis- og fjölskyldutrygginga fólks og er viðskiptavinum bent á að hafa samband við banka sinn eða 
tryggingarfélag til að kanna stöðu mála. Einnig er þátttakendum bent á að tryggja sig sérstaklega fyrir mögulegum óhöppum og 
slysum í ferð sem þessari. 
 

Krafa er gerð um að þátttakendur séu í líkamlegu og andlegu standi til þess að taka þátt í dagskrá ferðarinnar og ferðaskrifstofan 
áskilur sér og fararstjórum allan rétt til þess að vísa þátttakendum sem ekki uppfylla þessi skilyrði úr ferðinni, og er viðkomandi þar 
með búinn að fyrirgera rétti sínum til notkunar á þjónustu þeirri sem ferðin er byggð á og án þess að til greiðslu kostnaðar eða 
endurgreiðslu komi af hálfu ferðaskrifstofunnar. 
 

Fjallakofinn-Ævintýraferðir / Íslandsvinir eru með skilmála sem unnið er eftir varðandi alferð sem þessa og lesa þarf hér: 
http://ferdir.fjallakofinn.is/is/page/skilmalar   
 

Skráning og frekari upplýsingar með því að senda tölvupóst á ferdir@fjallakofinn.is 
 

 
Farþegar í ferðum 
Fjallakofans-
Ævintýraferða / 
Íslandsvina hf. fá 
sérkjör í Fjallakofanum 

http://ferdir.fjallakofinn.is/is/page/skilmalar
mailto:ferdir@fjallakofinn.is

