
Alpetur i 

egen sportsbil? 

29. juni - 6.juli 

Furkapass 

Stelvio pass 

Grimselpass 

Passo Pordoi  

San Bernardino pass 

NSK-Sørlandet inviterer 



Dag 1 Kristiansand - Hamburg 

Vi tar morgenferga fra Kristiansand til Hirtshals og kjører motorveien 

ned til Hamburg. De som ønsker å dele opp denne transportetappen 

(53 mil) kan dra dagen før og møte de andre i Hamburg.  

 

Dag 2 Lorrach - Innertkirchen 

Biltoget ankommer Lorrach i nitiden. Vi kjører raskeste vei sydøstover 

mot Innertkirchen. Før vi tar inn på Hotellet, kjører vi Susten Passet 

tur/retur. Dagens etappe er på 22 mil.  

 

Dag 3 Innertkirchen - Mesocco 

Vi starter dag 3 med å kjøre over Grimsel-

pass og det mektige Furka Passet. Deretter 

tar vi gamleveien over St Gotthard Passet.   

Vi overnatter syd for San Bernardino Paset. 

Dagens etappe er på 20 mil.  

 

Bli med på en opplevelsesrik og morsom 

sportsvognsferie du sent vil glemme.  

Vi begrenser kjedelig motorveikjøring ved å 

ta biltoget mellom Hamburg og alpene.  

Opplev kjente fjellpass som  

San Bernardino, 

Stelvio og  

Furka 

Alpeturen 



 

 

 

Dag 4 Mesocco - Bormio 

Dag fire starter med å kjøre gamleveien over San Bernardino Passet. Vi 

forserer Splugen pass og Malojapasset før vi når St. Moritz. Deretter 

går turen over Berinapsset og veien opp til Livigno og videre østover 

mot Bormio. Dagens etappe er på 20 mil.  

 

Dag 5 Bormio - Arabba 

Dag fem starter med en å forsere Stelvio 

Passet. Deretter blir det en lang transport-

etappe til Bolzano Bozen. Her tar vi av fra 

motorveien og kjører inn i Dolomittene. Vi 

forserer flere mindre pass før vi kjører over 

Passo di Pordoi og ankommer hotellet i 

Arabba. Dagens etappe er på 21 mil.  

 

Dag 6 Arabba - Vipiteno Sterzing 

Vi befinner oss i hjertet av Dolomittene og 

har flere valg for dagen. Vi kan ta en rund-

tur over f.eks Passo Gardena, Passo Falza-

rego, Passo di Giau og Passo Fedaia, før vi 

setter kursen for Vipiteno Sterzing. Dagens 

etappe kan bli på om lag 20 mil. 

 

Dag 7 Vipiteno Sterzing - Innsbruck 

Dag 7 starter med å forsere Passo Giovio og senere Timmelsjoch før vi 

ankommer Solden. Deretter går turen over Kuhait og Innsbruck. Da-

gens etappe er på 18 mil.  

 

Dag 8 Hamburg - Kristiansand 

Vi ankommer Hamburg i åttetiden og tar raskeste vei hjemover på mo-

torveien. De som ønsker å dele opp denne lange transportetappen (53 

mil), kan overnatte i Danmark og ta formiddagsferga dagen etter.  



Send en melding eller ring til Morten på mobil 450 20 478 så fort som 

mulig. Vi gjør en samlet bestilling av biltog og hoteller.  

 

Priser (omtrentlige) 

 

Nyttige lenker 

https://www.colorline.no/ 

http://www.railtravelshop.com/holidays/motorail 

https://www.naf.no/tips-og-rad/bilferie-og-reise/ 

http://www.klikk.no/motor/bil/ta-bilen-pa-topptur-3243015 

Ferge (Flex & Business class seat) 2 600 kr 

Biltog (Dele kupe ned, egen kupe m/bad opp) 7 400 kr 

Overnatting (Enkeltrom med bad & frokost) 5 000 kr 

Drivstoffutgifter (1.5 kr pr km) 3 600 kr 

Sum Utgifter (eksl mat & drikke) 18 000 kr 

Blir du med 

på tur? 


