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Lago di Garda, Italia 
 
Italia er et meget mangfoldig og spennende land. 
Historie og kultur preger dette landet – til tross for at det 
ikke er mer enn 150 år siden samlingen.  
 
Italia er samtidig et moderne samfunn med alle 
fasiliteter en kan tenke seg – ganske særlig 
områdene nord i Italia. 
 
Området rundt Gardasjøen er fra naturens side sett 
fantastisk! Dolomittenes røffe fjellformasjoner og den 
knallblå innsjøen setter – selv hos oss nordmenn – spor 
etter seg. Temperaturen er meget behagelig og været 
ganske stabilt i sommermånedene. Aktiviteter er det 
mange muligheter for. Her er både badeland, en flott 
underholdningspark (Gardaland) og mange 
muligheter for givende og gode ekskursjoner. Vi 
anbefaler særlig Verona og Sirmione, som begge ligger 
i rimelig nærhet av byene vi bor i. Det er også fullt mulig 
med en dagstur til enestående Venezia.   
 
 

 
 
Også konsertmulighetene er mange. 
Både sakrale og verdslige konserter kan 
det legges til rette for. En skal imidlertid 
være klar over at det er lettest å trekke 
publikum ut – det er derfor verdt å 
vurdere uformelle konserter utendørs. 
Slike konserter kan ha dobbelt sikte: en 
får holde konsert med mange tilhørere, 
og en får markedsført ev. andre konserter 
en skal ha innendørs.    
 
Vi anbefaler Italia på det varmeste for 
norske korps. 
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FESTIVALEN 
Festivalen i Italia går i området rundt Gardasjøen og i Verona. 
Festivalen er for korps og event. barne- og ungdomskor fra de Nordiske landene, men særlig 
har det vært norske skolekorps som har dominert. 
Korpsene har felleskonserter i de flotte byene rundt Gardasjøen. 
Festivalens arrangementer pleier å være på større piazzaer. 
Korpsene bor på turisthoteller og bungalower, og alle spiser sammen.  Vi har egne treff rundt 
svømmebasseng, en av kveldene også med at korpsene spiller for hverandre. Og vi har egne 
kvelder med pizzamiddag og andre italienske retter. 
 
Bungalowparken ligger ved Gardasjøen så de som vil kan bade i Italia største og reneste innsjø 
om de ønsker det. 
Bungalowene har ulike størrelser. De har alt fra dobbeltrom til 3-, 4-, 5- eller 6-sengs. 
Turisthotellene vi benytter har dobbeltrom, tresengs- og firesengsrom.  Noen tilbyr også 
leiligheter med 5 og 6 sengeplasser. 
Vi prøver alltid å la korpsene bo mest mulig samlet. 
 
Gardaland er en del av festival-tilbudet. En flott fornøyelsespark med mange looper etc og som 
bare ligger 20 minutters kjøring fra bo-plassen. Inngang er ikke inkludert her. 
Mange velger også å kjøre båt på Gardasjøen. For eksempel til Garda eller Sirmione. 
I det hele tatt er det mange muligheter i et land og område som tiltaler alle aldre! 
 
Datoene for festivalen er overgangen uke 25 og 26. Korpsene kan komme og reise til ulike 
datoer, men de må ha minst to dager sammen under festivalen. 
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ITALIA 

Sandved Skolekorps 
Programeksempel 2015 
 
24. juni:     Oppmøte på Stavanger lufthavn Sola. 
       Alle må ha gyldige pass. 
       Sjekke inn hos SAS. 

06.00 – 07.15 Stavanger – København SK 1871 
08.25 – 10.30 København – Milano SK 1685  
Holder 35 flyseter. 
Transfer til en av byene rundt Gardasjøen. 
Innsjekking i enkelt og greit hotell. 
Vi brukte bare hoteller i 2014, vi vil sannsynligvis gjøre det samme i 2015. 
Ettermiddagen fri til egen disposisjon.  
Middag. 

 
25. juni:     Frokost. 

Dagen til egen disposisjon. 
Middag. 
Etter middag kan dere holde konsert. 

 
26. juni:     Frokost. 

Halvdagsutflukt til Verona.  
Verona er en livlig og vakker by. Det gamle Verona har to hovedattraksjoner; 
den massive arenaen fra 100-tallet og den fargerike markedsplassen Piazza 
Erbe. Her kan man også se Julies balkong, fra Shakespares Romeo & Julie. 

       Retur til bosted. 
Middag. 
Kvelden: Festivalkonsert. 

 
27. juni:     Frokost. 
       Formiddagen til egen disposisjon. 

På ettermiddagen reiser dere til Gardaland. 
Gardaland er Italias største underholdningspark. Her finner du spektakulære  
aktiviteter.  
Middag. 

 
28. juni:     Frokost. 
       Formiddagen til egen disposisjon.    
       På ettermiddagen reiser dere til Sirmione.  
        Sirmione er en sjarmerende halvøy i den sørlige enden av  Gardasjøen.  
       Særlig den vel bevarte gamle bydelen med sine smale gater og intime  
       piazzaer er vel verdt et besøk.    
       Retur til bostedet. 
       Middag. 
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       Kvelden: Festivalkonsert. 
 
29. juni:     Frokost. 
       Utsjekking fra bostedet. 
       Transfer til flyplassen i Milano. 
       Sjekke inn hos SAS. 
       11.20 – 13.25 Milano – København SK 1686 
       14.15 – 15.30 København – Stavanger SK 1872 
 
 


