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Presentasjon
av Arne Johans Bussreiser

Velkommen til reiseåret 2017

Da sitter du endelig med katalogen for 2017 i hånden. Med 
mye reiseaktivitet i høst og før jul så ble katalogen litt senere 
ferdig en planlagt. Men vi storkoser oss med at stadig flere 
vil reise med oss.

Jeg tror vi har kommet frem til mange flotte reisemål for 2017 
også. Du finner igjen gamle travere som Flor og Fjære, Lofo-
ten, Vesterålen og Helgelandskysten, Legoland og Løvepark-
en Bornholm og Stralsund, Berlin og sjarmerende Ven.

For 3. året på rad så blir det en tur ut i det blå. Dette er et 
reisemål vi ikke har vært på tidligere og det er en del år siden 
det var på de fleste turoperatørers program. Vi har bestilt 
plass til 2 busser – Tør du å bli med i år også?

Så kommer det også noen nyheter. Vi kan nevne en tur til 
Trondheim og Ørlandet med Austråt Fort, Løkken Verk og 
fisketur. Så kommer det en tur til Vindistriktet Bourgogne og 
sennepsbyen Dijon.

På høsten så har vi tur til Kroatia og Praha, Bratislava, Wien. 
Da er det buss på utreisen og fly hjem fra Wien. Så blir det en 
vintur til Franken med besøk i Volkach, Markbreit og Würz-
burg. Vi får også et gjensyn med Schwarzwald og i år skal 
vi bo 5 netter på Schloss Hotel Hornberg. Fra Hornberg blir 
det utflukter til Bodensjøen, Alsca og bryggeriet i Alpirsbach.

Noen Norgesturer er også med i programmet. Vi kan nevne 
Stiklestad og Spelet om Heilag Olav og en fem dagers tur til 
Telemark og Straand Hotell, samt tur til Fossheim Hotell i 
Lom. Her får du med deg mye flott norsk natur.

Mange har også etterlyst Military Tatoo, denne kombineres i 
år med tur Skottland Rundt som vi har kjørt tidligere. Så dere 
får lese og se om dere kan finne noen fristende reisemål.

Følg oss på Facebook

Arne Johans Bussreiser fått sin egen side på Facebook. Vi har 
fått hjelp av Hilde Midtskogen til å oppdatere sidene, så målet 
for 2016 er at dette skal bli en side hvor vi kan fortelle om turene 
vi er på og hva som skjer. Har et forbedringspotensial her. Vi har 
også våre hjemmesider som er blitt fornyet i 2016 og er blitt let-
tere og tydligere å finne fem på.  De blir oppdatert fortløpende. 
www.arnejohans.no

 

Arne Johans Turistbusser

Arne Johans Turistbusser et personlig firma med base i Sande i 
Vestfold. Eies og drives av Arne Johan Fossum. Jeg kjøpte min 
første buss i 1990 og firmaet ble opprettet i 1994. De første 4 
årene ble en runddans med myndigheter om å få drive på en le-
gal måte. Så i løpet av disse 26 årene har jeg gjort meg mange 
erfaringer med produksjon og gjennomføring av turer. Målet er å 
gi dere som kunder en komfortabel, sikker, hyggelig og opplev-
elsesrikferie. Turene markedsføres under Arne Johans Bussreiser. 
Jeg er medlem av reisegarantifondet (www.rgf.no) noe som gir 
dere som kunder en trygghet ved påmelding. Når det gjelder bus-
sen så har valget falt på merket Setra. Bussen er produsert i Ulm i 
Tyskland og bygges etter tyske myndigheters krav til sikkerhet på 
veiene i Europa. Jeg kan nevne at alle setene har 3 pkt sikkerhet-
sbelte, automatisk brannslokking i motorrommet, avstandsradar, 
ekstra kollisjonsbeskyttelse i fronten med absorberende soner. 
Les mer om bussen på mine hjemmesider www.arnejohans.no el-
ler på www.setra.de Det var egentlig planen å bytte buss denne 
våren. Men litt kluss med bestillingen gjorde at det er utsatt til 
januar 2018. Så har vi noe og glede oss til

Da vil jeg ønske alle et riktig trivelig reiseår og velkommen om 
bord!

Arne Johan Fossum

  

  

Grupper og foreninger med reiselyst:

Ta kontakt for egne turopplegg!  
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Dag 1: Til Oslo
Etter påstigning reiser til Color Line sin terminal i Oslo. Vi får 
utdelt våre boardingkort og går om bord i Color Fantasy. Kl 
13.30. serveres det en deilig lunchbufeet i Restauranten Grand 
Bufeet forut på dekk 6. Kl 16.00. samles vi i skipets konfer-
anseavdeling på dekk nr 12. Her blir det en kort presentasjon 
av neste års turkatalog. Resten av kvelden er det opp til hver 
enkelt hva man vil gjøre. Vi kan anbefale skipets show som 
finner sted kl 19. og kl 21. Eller litt rolig dansemusikk i Obser-
vation lounge på dekk nr 15.

Dag 2: Opphold i Kiel
Det serveres en deilig frokost bufeet før vi legger til kai i Kiel 
kl 10. Så har man dagen til disposisjon frem til båtavgang kl 
14. I Kiel er det januarsalg og man kan finne noen gode tilbud i 
byens shoppinggate. På ettermiddagen samles vi igjen i restau-
rant Grand Bufeet for et deilig aftensbufeet. Resten av kvelden 
til fri disposisjon.

Dag 3: Oslo – Hjemstedene
Mens vi spiser en deilig frokost kan vi nyte den flott seilingen 
inn Oslofjorden. Vi legger til kai i Oslo kl 10. Etter tollklare-
ring tar vi plass i bussene igjen og returnerer til våre hjemst-
eder.

Gjensynstreff på Kielbåten
Etter suksessen med et gjensynstreff på en av de 
flotte Kielbåtene i 2015 og 2016 gjentar vi dette også 
i 2017. Datoen er satt til mandag 30. januar. Det blir 
tilslutning med buss etter den vanlige påstigning-
sruten. Vi starter i Skien, Porsgrunn og Vestfoldby-
ene, Drammen, Asker, Sandvika og Oslo. Dette blir 
en fin anledning til å treffe «gamle» turkamerater, 
nyte en deilig tur til Kiel med god mat. Det blir også 
litt informasjon og presentasjon av turkatalogen for 
2017. Vi ønsker velkommen til både gamle og nye 
kunder.

3 dager med avreise mandag 30. januar 2017

3 DAGER MED AVREISE 30. JAN.  2017
Kr. 1.990,-

Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo-Kiel i dbl 
 innvendig 3* lugar.
• 2 frokoster
• 1 lunsjbufeet inkl 1 drikke
• 1 aftensbufeet inkl 1 drikke
• Presentasjon av neste års katalog.
• Bussreisen

Tillegg for utv. lugar kr. 450,- pr pers.
Tillegg for enkel lugar kr. 450,-

Påstigningstabell: A
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29 dager med avreise lørdag 11. februar 2017

Synes du vinteren blir for lang. Vi har i 8 år re-
ist til Costa Tropical og den sjarmerende byen Al-
munecar. I år har vi byttet bosted til MAC hotell 
Puerto Marina i Benalmadena. Langt bort fra den 
norske vinteren. Er er det snøfritt, temepraturer på 
15 til 25 grader. Fine strandpromenader for å gå 
seg en tur. Hotellet har 4 stjerner. Alle rom er på 
ca 25 kvm og har balkong, kjøleskap og free WIFI. 
Utendørs svømmebasseng. Hotellet ligger rett 
ved stranden. Hotellbar. Div underholdning om 
kvelden. De 28 dagene vi bor i Benalmadena ar-
rangeres det enkelte dager utflukter til spennende 
steder i Andalucía. Vi kan nevne Ronda, Cordoba, 

Gibraltar og tur langs Costa del Sol. Vi kommer også 
med en gruppe som kjører buss tur og retur og bor 15 
dager i Benalmadena. Også i år er Eivind Furulund 
med til Spania. Han skal spille opp til dans noen av 
kveldene i Benalmadena. Bli med til Spania!

29 DAGER MED AVREISE 11. FEB. 2017

Kr. 17.900,-

Prisen inkluderer:
• 28 overnattinger i dobbeltrom på  
 Hotell
• Puerto Marina i Benalmadena
• 28 frokoster og 28 middager.
• Fly med Norwegian fra Gardemoen  
 til Malaga t/r
•  Flyskatter
• 2 x 20 kilo bagasje + håndbagasje
• Dansemusikk ved Eivind Furulund
•  Buss fra Skien, Vestfold, Drammen,  
 Oslo til Gardermoen t/r
• Buss transfer fra Malaga til 
 Benalmadena t/r
• Reiseleder med på hele turen

Tillegg enkeltrom  kr 5900,-

Påstigningstabell: B

Dag 1: Gardemoen – Benalmadena
Buss bringer dere fra Skien, Vestfold, Drammen og Oslo til 
Gardermoen. Herfra flyr vi med Norwegian til Malaga. Flyav-
gang kl 13.10 og vi lander i Malaga kl 17.45. Herfra er det kun 
10 kilometer til hotellet.

Dag 2-28: Opphold i Benalmadena
Hotell Puerto Marina ligger helt ned ved vannet. Her er flotte 
uteområder med basseng og solstoler. Det er også et shopping-
senter i forbindelse med marinaen. Det er fri WIFI på hele 
hotellet. Rommene er på 25 kvm2. Alle har minibar med et 
utvalg av gratis drikkevarer og TV. Alle rom har også en egen 
terrasse. I hotellets restaurant serveres frokost og om kvelden 
er det en stor og deilig bufeet. Det finnes også en bar som 
serverer små retter om dagen. Det er levende musikk i baren 
hver kveld og 1 gang i uken er det Flamenco show. 
På denne turen har vi også med egen spillemann fra Norge. 
Eivind Furulund fra Skien er en kjent spillemann for mange 
som har seilt med Kronprins Harald og Peter Wessel. Han har 
også spilt på Oset Høyfjellshotell. Han vil spille til dans noen 
kvelder under oppholdet i Spania.
Benalmadena er delt i 3 en moderne bydel nede ved vannet og 
marinaen, en hvitkalket andalusisk del og oppe i åsen en frodig 
park med flotte grøntområder. Her finner vi også Spanias eld-
ste tivoli, Et stort akvarium med Delphin show. Du kan også ta 
taubanen opp til Mont Calamorro, 771 meter over havet. Eller 
et besøk i Ørnehagen med over 160 fuglearter. Det er mye å 
finne på i Benalmadena
Bussgruppen kommer ned en uke senere og da arrangeres det 
forskjellige utflukter man kan melde seg på. Vi kan nevne ut-
fluktsmål som Gibraltar, Ronda Cordoba, Nerja og Malaga.

Dag 29: Benalmadena – Hjemstedene
Så er tiden kommet til å ta farvel med Benalmadena. Bussen 
henter oss på hotellet kl 12.00 og bringer oss til flyplassen i 
Malaga. Kl 14.50 letter vi og lander på Gardermoen kl 19.00. 
Her står det buss og tar oss med til våre hjemsteder
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Den store Europareisen med 
15 dagers opphold i Benalmadena

Er du lei av kulde og synes at vinteren blir for lang. 
Bli med oss til Spanias solkyst. I februar og mars 
begynner temperaturen og nærme seg 20 grader. I år 
har vi flyttet bosted fra Almunecar til Benalmadena 
og Hotell Puerto Marina. Hotellet ligger ved Benal-
madenas marina og shopping senter. Hotellet har 
stort utendørs svømmebasseng, store solterrasser, 
bar og restaurant. Alle rom har kjøleskap, gratis wifi 
og stor terasse.  Vi arrangerer flere utflukter under 
oppholdet. Vi kan nevne Ronda, Cordoba og Gi-
braltar. I Benalmadena finnes også et stort akvarium 
og mange restauranter og den gamle bydelen som er 
hvitmalet på typisk andalusisk vis. Det er også noe 
som heter at det er reisen som er målet. Det gjelder 
så definitivt for denne turen. En reise gjennom hele 
Europa. Vi får se nærmere på Provance, Barce-
lona, Madrid, Cognac, San Sebastian, Burgos 

og Paris i tillegg til et deilig 15 dagers ophhold i 
Benalmadena.

30 dager med avreise søndag 12. februar 2017
29 dager med avreise lørdag 11. februar 2017
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30 DAGER MED AVREISE 12. FEB.  2017
Kr. 23.900,-

Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo – Kiel i dobbel 
 innvendig lugar t/r
• 1 overnatting på Raddison Blu Hotel i  
 Karlsruhe
• 1 overnatting på Mercure Center i  
 Orange
• 2 overnattinger på Hotel Pere IV i  
 Barcelona
• 1 overnatting på Hotell Cap Negret  
 Altea
• 15 overnattinger på Hotell Puerto  
 Marino i Benalmadena
• 1 overnatting på Hotel Claridge i 
 Madrid
• 2 overnattinger på Hotel San 
 Sebastian
• 1 overnatting på Ibis Style Hotel 
 Cognac
• 2 overnatting på Mercure Paris Gare  
 de Lyon Hotel
• 1 overnatting på Steigenberger 
 Hotel Remarque i Osnabruck
• 29 frokoster og 29 middager.
• Lokal guide i Madrid
• Lokal guide i Barcelona
• Lokal guide i Paris
• Besøk på Braastad i Cognac
• Veiavgifter
• Reiseleder
• Reisen i Setra TopClass turistbuss

Tillegg enkeltrom  kr 7900,-
Tillegg enkellugar  kr 1000,-
Utv. lugar kr    950,-

Påstigningstabell: A



Dag 1: Til Oslo
Etter påstigning fortsetter vi inn til Color Line sin terminal i 
Oslo. Her går vi ombord i Color Lines flotte cruiseferge, som 
har avgang kl 14:00. Innkvartering i 3 stjerners innvendige lu-
garer. Ombord får vi tid til å utforske dette spennende skipet 
eller slappe av i hyggelige omgivelser før vi møtes til middag 
om kvelden.

Dag 2: Kiel – Karlsruhe
Vi legger til kai i havnebyen Kiel og setter straks nesen sydo-
ver. I vår behagelige buss passerer vi Hamburg og Hannover 
og ankommer Karlsruhe sent på ettermiddagen for overnat-
ting.

Dag 3: Karlsruhe – Orange
Fra Karlsruhe fortsetter vi mot den franske grensen. Vi passer-
er gjennom vindistriktet Bourgogne og videre sydover langs 
elvene Saone og Rhone, forbi Lyon til Orange

Dag 4: Orange – Barcelona
Vi kommer til Barcelona, Katalonias hovedstad, tidlig på et-
termiddagen. Det som særpreger Barcelona, er ifølge de in-
nfødte, at byen er så uttalt katalansk og samtidig har et åpent 
vindu mot hele verden. Vi får se Sagrada Familia et byggverk 
som ble påbegynt i 1882 men fortsatt er kirken langt fra fer-
dig. Las Ramblas er byens mest populære paeso. Det som 
tidligere var et uttørket elveleie er nå forvandlet til 5 avenyer 
som strekker seg fra Columbusstatuen til havnen. Gågater, 
aviskiosker, handlende, fortausartister og andre underholdere. 
Vi overnatter 2 netter Barcelona.

Dag 5: Opphold i Barcelona
Etter frokost møter vi vår lokal guide som tar oss med på en 
spennende tur i Barcelona. Vi skal besøke Park Güell, som ved 
siden av kirken La Sagrada Familia, er et av Antoni Gaudis 
mest populære bidrag til Barcelona. På ettermiddagen har vi 
anledning til å utforske den en kilometer lange avenyen Las 
Ramblas.

Dag 6: Barcelona – Altea
Vår reise fortsetter videre langs middelhavet forbi Valencia og 
til feriebyen Altea som ligger rett nord for Benidorm. Her får 
vi en forsmak på hva som venter oss i Ben Almadena når vi 
kommer dit i morgen

Dag 7: Altea - Benalmedena
I dag når vi vårt mål – Benalmadena og Hotell Puerto Ma-
rina. Hotellet ligger helt ned ved vannet. Her er flotte uteom-
råder med basseng og solstoler. Det er også et shoppingsenter 
i forbindelse med marinaen. Det er fri WIFI på hele hotellet. 

Rommene er på 25 kvm2. Alle har minibar med et utvalg av 
gratis drikkevarer og TV. Alle rom har også en egen terrasse. 
I hotellets restaurant serveres frokost og om kvelden er det 
en stor og deilig bufeet. Det finnes også en bar som server-
er små retter om dagen. Det er levende musikk i baren hver 
kveld og 1 gang i uken er det Flamenco show. På denne turen 
har vi også med egen spillemann fra Norge. Eivind Furulund 
fra Skien er en kjent spillemann for mange som har seilt med 
Kronprins Harald og Peter Wessel. Han har også spilt på Oset 
Høyfjellshotell. Han vil spille til dans noen kvelder under op-
pholdet i Spania.

Dag 8-21: Opphold i Benalmadena
I 16 dager skal vi få en følelse av vår, varme og sydenlandske 
stemminger. Under oppholdet serveres det frokost og middag 
på hotellet. Programmet legger hver enkelt opp som man øn-
sker. Vil man reise og utforske ting på egenhånd, eller vil man 
bli med på felles utflukter og arrangementer. Benalmadena er 
en by på 53 000 innbyggere. Byen er delt i 3 med en hvitkalket 
Andalusisk gamleby og en moderne bydel nede ved marinaen. 
Du kan ta en taubane opp i 760 meters høyde til et stort bud-
istisk meditasjonssenter. Det er heller ikke langt til den norske 
kirken.  Her finnes også et akvarium og Spanias eldste tivoli. 
Det er også en flott park ovenfor byen med ville dyr og flotte 
grønt anlegg.

Dag 22: Benalmadena – Madrid
Dagen er kommet for å ta avskjed med Almunecar. Vi reiser 
nordover gjennom Andalucía til Spanias hovedstad Madrid. 
Dette er kanskje en av de mest ukjente hovedstedene i Europa. 
Hva vet du om Madrid? Er du klar over at det er den høyest 
beliggende hovedstaden i Europa. Har du hørt om Puerta de 
Alcala eller Plaza Mayor etter sightseeingen kan du mere om 
byen.

Dag 23: Madrid – San Sebastian
I dag reiser vi nordover over store åpne sletter. Dagens lun-
sj stopp har vi Burgos. Byen hvor ridderen Rodrigo Diaz de 
Vivar bodde. Vi kjenner ham som «El Cid». Burgos er også 
kjent for sin flotte katedral. Nord i Spania ligger regionene 
Baskerland med hovedstaden San Sebastian en av de flotteste 
badebyene i Spania. Her skal vi overnatte.

Dag 24: Opphold i San Sebastian
San Sebastian har vært en populær ferieby siden midten av 
1800 tallet, da dronning Isabella 2. la sine badeferier hit.  
Byen er i dag kjent for sin filmfestival som arrangeres hvert 
år i september og sitt gode renome som gourmet hovedstad i 
Nord-Spania. I gamlebyen er det et utall med Tapasbarer. Med 
lokalguide gjør vi oss bedre kjent med Baskernes Hovedstad.
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Dag 25: San Sebastian – Cognac
Vi følger Biscayabukten, krysser grensen til Frankrike og 
kommer inn i vindistriktet Bordeaux. Tidlig på ettermiddagen 
kommer vi til Cognac – byen som er kjent for sine edle dråper 
av samme navn. Vi skal på omvisning på Cognac huset Braas-
tad som har norske aner.  Etter omvisningen sjekker vi inn på 
vårt hotell

Dag 26: Cognac – Parisc
På vei mot Paris skal vi kjøre deler av Loiredalen. Her, langs 
elven Loire, finner vi noen av Frankrikes flotteste slott. 
Arkitektoniske og historiske minner fra fortidens konglige 
dager. Et utsøkt landskap gjør Loiredalen til et borgerlig para-
dis. Vi kommer til Paris sent på ettermiddagen og skal bo ved 
Gare de Lyon litt syd i byen

Dag 27: Opphold i Paris
I dag skal vi utforske Paris. Vi skal bl.a. besøke Eiffeltårnet 
som er over 300 meter høyt. Herfra har vi en fantastisk ut-
sikt over Paris. Sacre Coer er en fantastisk kirke som sto fer-
dig i 1919 etter 45 år med byggearbeider. Fra kuppelen har 
man utsikt over store deler av Paris. Le Louvre er et tidligere 
kongeslott som i dag er et av verdens største og kjente mu-
seum.  Foruten alle severdighetene blir det også tid til å shoppe 
litt. Et besøk på det fasjonable handlesenterert Galerie La Fay-
ett eller en av motebutikkene på Champs Elysses kan være 
verd et besøk. Føler man heller for bare å sette seg ned ved en 
av de mange restaurantene og kafeene og nyte livet, gjør man 
selvfølgelig det.

Dag 28: Paris – Osnabrück
Etter frokost er vi igjen på plass i bussen. Vi krysser grensen til 
Tyskland og ankommer Osnabrück for overnatting.

Dag 29: Osnabruck – Kiel
Turen går forbi Bremen, nordover mot havnebyen Kiel, hvor 
vi går om bord i Color Line , som seiler til Oslo.

Dag 30: Oslo - Hjemstedene
Under innseilingen til Oslo nyter vi en deilig frokost. Vel i 
land tar vi nok engang plass i bussen og returnerer til våre 
hjemsteder.

Utflukter
Under oppholdet i Almunecar er det muligheter for 
å være med på våre utflukter.
Det foreløpige utfluktsprogrammet ser slik ut.

GIBRALTAR  
Denne 426 meter høye klippen ligger strategisk til det 
Atlanterhavet og Middelhavet møtes. Gibraltar er under 
britisk herredømmeselv om Spania gjerne vil ha tilgang 
til kolonien. Her lever også de eneste ville apekattene i Eu-
ropa – det er sikkert 150 stykker av dem, noen ordentlige 
rønnere som stjeler luer og hatter. Vi skal være med på 
en rundtur på øya. Transporten skjer med minibusser og 
sjåføren er lokal guide.. Pris kr 500,- pr pers.

MALAGA
Den blomstrende havnebyen er Andalucías nest største 
by. På 1800 tallet var byen kjent for sin som var en av de 
mest populærere drikkene i Europa. I hjertet av Malaga 
finner vi gamlebyen med katedralen som ble påbegynt i 
1528. Pris kr 100,- pr pers.

NERJA
Et fasjonabelt feriested litt vest for Almunecar. Vi kjører 
bussen bort også har man dagen på egenhånd i Nerja.  
Hvis noen ønsker og besøke dryppstensgrottene i Nerja 
kan vi hente og bringe ved grottene  (entre ikke inklud-
ert) Pris kr 250,- pr pers 

RONDA
Ronda er en av Spanias mest spektakulært beliggende 
byer. Den ligger på en massiv klippe og på begge sider av 
en bratt kalksteinskløft. Ronda var en av Maurernes siste 
bastioner i Spania. Puenta Nove – den nye broen er vel 
kansje det mest kjente landemerke for dagens turister. 
Ronda huset også Spanias første tyrefekterarena. Lokal 
guide er med oss rundt i Ronda. Pris kr 400,-. pr pers.   

CORDOBA
Cordoba var romers provins for over 2000 år siden, men 
selve gullalderen kom med maurene. På 900 tallet var 
Cordoba den vestlige hovedstaden i det islamske im-
periet, på høyde med Bagdad i rikdom. Byen var i 2016 
Europas Kulturby med over 30 bygninger på UNESCO`s 
verdensarvliste. Midt i det historiske sentrum finner vi 
Mezguitaen, en av de største bygninger i Spania. Den 
er enestående innen den islamske arkitekturen og har i 
tillegg det merkelige ved seg at den har en kristen kate-
dral midt inne i seg. Vi reiser tidlig fra hotellet og tilbring-
er dagen i Cordoba
Pris kr 600,- pr pers.
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Vårtur til Alassio – Den italienske blomsterriviera

Den italienske rivieraen strekker seg fra den 
franske grensen ved Ventimiglia i vest til 
Genova i øst og La Spezia i sør. Streknin-
gen mellom Ventimiglia og Alassio kalles for 
Blomster rivieraen på grunn av sitt milde og 
behagelige klima året rundt. Her soler pastell-
fargete hus seg i middelhavssolen. Det mil-
de klimaet sørger for en fantastisk fargeflora 
med blomster og planter. Det var den engel-

12 dager med avreise søndag  19. mars 2017

12 DAGER MED AVREISE 19. MARS 2017

Kr. 15.900,-

Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo – Kiel i dbl innv 
 lugar t/r
• 1 natt på Hotel i Würzburg
• 1 natt på Continental Park Hotell i   
 Lugano
• 5 netter på Grand Mediterranee 
 i Alassio
• 1 natt på Best Western Britol i Colmar
• 1 natt på Swissotel i Bremen
• 11 frokoster, 3 lunsjer, 11 middager
• Vinsmaking
• Besøk i Pavia
• Utflukt til Monaco
• Båttur

Tillegg for enkelt rom kr 2100,-
Tillegg singel lugar kr  1000,-
Tillegg for utvendig lugar kr 920 pr lug.

Påstigningstabell: A

ske overklassen som oppdaget denne fortreffelige 
kyststrekningen som et ferieparadis for mer en 
hundre år siden. Så nå har du muligheten for å bli 
med å oppleve Alassio, den italienske atmosfæren 
og nyte det søte liv. På vi til og fra Italia besøker 
Würzburg, Lugano, Piva og Colmar. Under op-
pholdet i Italia blir det utflukt til fyrstedøm-
met Monaco, båttur langs kysten, besøk i San 
Remo og vinsmaking ”La Dolce Vita”.
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12 dager med avreise søndag  19. mars 2017

Dag 1: Til Oslo
Etter påstigning fortsetter vi inn til Color Line-terminalen 
i Oslo. Skipet har avgang kl 14. Vi slapper av og nyter fa-
silitetene om bord fram til felles middag om kvelden.

Dag 2: Kiel – Würzburg
Vi legger til kai i Kiel og tar plass i bussen. Vi passerer Ham-
burg og Hannover på vei sydover langs A7. Sent på ettermidd-
agen ankommer vi universitetsbyen Würzburg. Byen ligger 
vakkert til ved bredden av elven Main. Würzburg var også sete 
for de mektige fyrstebiskopene og den største byen i området 
Franken. 

Dag 3: Würzburg -  Lugano 
Reisen går videre sydover. Vi passerer Ulm og lilleputtstaten 
Lichtenstein og videre over San Bernardinopasset til Lugano. 
Byen ligger vakkert til ved Luganosjøen. Byen har alltid sett 
sydover på moter og arkitektur. Det er derfor funnet mye his-
torie knyttet til Romerne og Etruskerne. Langs sjøen er det 
en flott promenade, beplantet med palmer og blomster og vi 
får den første følelsen av å være kommet til sydelige bred-
degrader.

Dag 4: Lugano – Alassio
Det varer ikke lenge før vi krysser den italienske grensen. Vi 
passerer Milano som er hovedstad i dagens Lombardia. Litt 
lengre syd finner vi byen Pavia som var Lombardias hovedsete 
før Milano overtok i 1359. Vi besøker først Certosa di Pavia 
som ligger litt nord for selve sentrum. Dette Kartuserklosteret 
er selve høydepunktet i Lombardias renessansearkitektur. Pa-
via sentrum byr på flere arkitektoniske godbiter. Ved Piazza 
dell Vitoria finner vi byens rådhus Broletto og Duomoen fra 
1488., som blant annet Leonardo da Vinci arbeidet på. Over 
elven Ticino går den flotte broen Coperto. En overbygget bro 
men en vigslet kirke midt på. Mette på historie og flotte byg-
ninger fortsetter vi til Middelhavet og Alassio, som vi ankom-
mer på ettermiddagen. Vi skal bo fem netter på Hotel Grand 
Mediterranee.

Dag 5-8: Opphold i Alassio med utflukter
Med sine 12000 innbyggere er ikke Alassio den største byen 

langs rivieraen, men ble på 1900 tallet et yndet feriemål for den 
engelske overklassen. Man omtalte byen som dronningen blant by-
ene på blomsterrivierian. Noe som kan forklare at byen har fått 
sitt navn etter Adelesia, som var datter til den romerske keiseren 
Otto den første. De engelske og hollandske feriegjestene bygget 
store villar med flotte hageanlegg i området. Flere av disse er i 
dag omgjort til hoteller. Hovedgaten, bestående av hus fra 16 og 
1700 tallet heter Via XX settembre også kjent som ”Budello”. Her 
finner man gode shoppingmuligheter og serveringssteder. Et sted 
å besøke er ”Caffe Roma” – dette stedet har i årtider mottatt ce-
lebriteter fra hele Europa. Noe som dokumenteres av en vegg med 
keramikkplater meg signaturen til gjestene. Langs middelhavet 
finne vi flotte promenader. Vi skal også på utflukt til fyrstedømmet 
Monaco på den franske rivieraen.  En dag skal vi besøke en lokal 
vinprodusent og smake på noe av produksjonen. Vi skal også på 
båttur i Middelhavet fra Santa Margherita via Portofine, San Frut-
tuoso til Camogli og et besøk i San Remo får vi også med oss.

Dag 9: Alassio – Colmar
Så er tiden inne for å si Arrivedeci Italia. Turen nordover går forbi 
bilbyen Torino og videre opp Aostadalen gjennom Sveits til den 
franske byen Colmar en av de best bevart i Alsace. Alsace et av 
Frankrikes berømte vindistrikt. Her finner man mange sjarmerende 
byen og ikke minst en utsøkt produksjon av vin.

Dag 10: Colmar – Bremen
På små idylliske veier følger vi  ”vinruten” nordover mot Stras-
bourg. Vi kjører gjennom idylliske steder og får se noe av den Fran-
ske landsbygden. Vi krysser grensen til Tyskland ved Karlsruhe og 
kommer utpå ettermiddagen til Bremen for overnatting.

Dag 11: Bremen – Kiel
Farvel Tyskland. Vi har bare en kort kjøretur til Kiel. Vi går om 
bord i Color Line sitt flotte skip og finner våre lugarer. Vi møtes til 
felles bufeet om kvelden.

Dag 12:  Oslo – Hjemstedene
Under innseilingen til Oslo nyter vi en deilig frokost. Vel i land tar 
vi nok en gang plass i bussen og returnerer til våre hjemsteder.
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Normandie og kanaløya Jersey

Året påsketur går til den lille og trivelige kanaløya 
Jersey. Golfstrømmen sørger for et mildt og be-
hagelig klima, noe som sørger for en rik flora. 
Kystlinjen besår av alt fra store klipper til flotte 
sandstrender. Fra 1000 tallet har øya tilhørt Storbri-
tannia. I dag har den 9 x 18 km store øya selvstyre, 
Vi skal besøke men er underlagt britene. Det bor 
cirka 80 000 mennesker på Jersey og hovedstaden 
het St. Helier.  Jersey ble okkupert av tyskerne un-
der 2. verdenskrig og de bygde et stort antall tun-
neler til forsvar av øya. Det blir besk i disse tun-
nelene. På Jersey har man også en zoologisk hage 
som tar vare på utrydningstruede dyrearter. Det typ-
iske bildet av Normandie er av en frodig, landlig 
region med eplehager og tilfredse kuer, sider og 
skarpe oster. - men regionen omfatter også de for-
blåste strendene i Cotentin og de skogkledde bred-
dene i Seine-dalen. Av høydepunkter kan nevnes de 
store klosterkirkene i Caen, den mektige øya Mont 
St. Michel og havnebyen Honefleur. På hjemturen 
besøker vi også den sjarmerende byen Brügge og 
havnebyen Antwerpen. Så dette blir nok en påske-
tur med mange opplevelser.

13 dager med avreise tirsdag 4. april 2017

13 DAGER MED AVREISE 4. APRIL 2017

Kr. 19.800,-

Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo – Kiel t/r i dbl innv. 
 Lugar.
• 1 natt på NH Hotel Geldorp i Eindhoven
• 3 netter på Hotell le Bayeux i Bayeux
• 2 netter på Hotell Pomme d`Or på 
 Jersey
• 1 natt på Hotell Chatesubriand i 
 St Malo
• 1 natt på Hotell Mercure Abbeville   
 Center
• 1 natt på Leonardo Hotell i Brugge
• 1 natt på Steigenberger Hotell i
 Osnabrück
• 12 frokoster
• 12 middager
• 5 lunsjer
• Båt St Malo – Jersey t/r
• Lokal guide og transport på Jersey
• Entre til Durrel Wildlife Park
• Entre til Jersey War Tunnels
• Entre til Mont St Michel
• Entre til Bayeux teppe
• Veiavgifter
• Reiseleder
• Reisen i Setra Turistbuss

Tillegg for enkelt rom kr 3250,-.
Tillegg for enkellugar kr 1600,-.
Tillegg utv. lugar kr 920,- per lugar
  

Påstigningstabell:  A
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Dag 1: Til Oslo
Etter påstigning fortsetter vi inn til Color Line-terminalen 
i Oslo. Skipet har avgang kl 14. Vi slapper av og nyter fa-
silitetene om bord fram til felles middag om kvelden.

Dag 2: Kiel – Eindhoven
Vi spiser en god frokost på båten før vi ankommer Kiel. Vi tar 
plass i bussen og legger i vei på raske motorveier. Vi passerer 
Hamburg og Hannover før vi kjører gjennom Ruhrområdet og 
ankommer Eindhoven i Holland for overnatting.

Dag 3: Eindhoven – Bayeux
Fra Holland kjører vi igjennom Belgia og kommer til Rouen 
sent på formiddagen. Byen ligger vakker ttil ved elven Sein. 
Byen har spilt en sentral rolle som Keltisk handelssted, rom-
ersk garnison og vikingkoloni. Byen ble i 911 hovedstad i 
Hertugdømmet Normandie. Det var i Rouen at Jean d`Arc ble 
brent på bålet i 1431.  Vi besøker den flotte katedralen Notre 
Dame i Rouen, som er kjent fra Monet sine bilder. På etter-
middagen kommer vi til Bayeux hvor vi skal bo i 3 netter.

Dag 4: Normandie og D-dagen
Dagen i dag er viet til invasjonen i Normandie. Vi begynner 
dagen med et besøk på Pegasus Brigde, som var en av de første 
erobringene engelskmennene gjorde natten mellom 5 og 6. 
Juni 1944. Turen går videre til Innvasjonsmuseet i Arroman-
ches. Her gikk britiske styrker i land på det man kalte for Gold 
Beach. Arromanches var også stedet man hadde den offisielle 
60 års markeringen for D-dagen. Vi spiser også en felles lunsj 
i Arromanches. Etter lunsj fortsetter vi til Colleville. Her be-
søker vi den amerikanske krigskirkegården. På klippen Point 
du Hoc hadde tyskerne bygget et enormt festningsverk. 30 me-
ter over sjøen og sentralt plassert var dette et mål de allierte 
styrkene måtte ta tidlig i invasjonen.

Dag 5: Utflukt til Caen
Caen var det stedet hvor Wilhelm erobreren foretrakk og være.  
Store deler av byen ble lagt i grus under 2. verdenskrig. Vi skal 
på en vandring i sentrum og kommer til å få se herreklosteret 
og dameklosteret. Bayeux var den første byen som ble befridd 
av allierte styrker. Her finner vi også det kjente Bayeux-teppe, 
et 70 meter langt broderi som viser William Erobrerens invas-
jon av England.

Dag 6: Bayaux - Mont St Michel – St Helier
Innhyllet i dis og omgitt av havet stiger siluetten av Mont St 
Michel stolt opp over den glitrende sanden som en av de mest 
sjarmerende severdighetene i Frankrike. På toppen av øya lig-
ger det befestede klosteret som gjør øya nesten dobbel så høy.  
Etter besøket på denne mektige klosterøya fortsetter vi til fes-
tningsbyen St. Malo. Herfra går båten ut til Jersey kl 16. Når 
vi legger til kai i St. Helier venter en lokal buss på oss og tar 
oss med til vårt hotell – Hotel Pomme d`Or.

13 dager med avreise tirsdag 4. april 2017
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Dag 7: Opphold på Jersey
Jersey ligger bare 2 mil utenfor franskekysten. 20 km bred og 8 
km fra nord til syd så er det ikke den store øya. Vi reiser på utflukt 
rundt på øya. Vi skal blant annet besøke den kjente Jersey Zoo. Her 
tar man spesielt vare på gorillaer og orangutanger og andre truede 
dyrearter. I Hovedstaden St Helier finner vi Elizabeth Castel som 
vokter innseilingen til byen. Det drives også landbruk på Jersey 
med blant annet poteter og vinproduksjon. Et besøk hos en av øyas 
pottemakere blir det også tid til.

Dag 8: Jersey – St Malo
Vi besøker Jersey War Tunnels. Jersey ble okkupert av tyskerne 
under 2. verdens krig. Tyskerne bygget flere kilometer med under-
jordiske ganger og forsvarsstillinger. Det ble også bygget et eget 
sykehus under bakken.  

Dag 9: St. Malo – Abbeville
Etter en god frokost setter vi kursen mot havnebyen Honefleur. På 
1400 tallet var byen en viktig forsvarsby og på 1800 ble byen et 
samlingspunkt for mange malere og kunstnere. I dag har Honefleur 
en av de mest sjarmerende havnene i Normandie. Vi spise lunsj i 
byen g nyter formiddagen her før vi fortsetter langs Côte d`Allbâtre, 
de berømte kalkklippene nord for Le Havre. Byen Fècamp var et 
viktig pilgimsmål da en trestamme med Kristi blod ble vasket i 
land her på 600 tallet. Vi ankommer abeville på ettermiddagen.

Dag 10: Abbeville – Brügge
Brügge er en av de mest sjarmerende byene i Belgia. Her er et utall 
med sjarmerende bindingsverkshus, små broer og kanaler. Vi skal 
også bli med på en iten båttur på kanalene slik at vi får med oss det 
mest fotografert motivet i Brügge, nemelig hjørnet av Huidenvet-
tersplaats og Rozenhoed kai. På torget finner vi Belfort tårnet som 
strekker seg 83 meter til værs. I tårnet er også et stort klokkespill 
med 47 klokkker. Belgia er også kjent for sjokolade og knipplinger. 
Begge deler er det et stort utvalg av i Brügge.  På ettermiddagen 
sjekker vi inn på vårt hotell i Brügge.

Dag 11: Brügge – Osnabruck
Vi gjør en liten stopp i Belgias nest største by Antwerpen som har 
en av de største havnene i Europa. Byen er også kjent for sin dia-
manthandel.  Elven Schelde renner ut ved Antwerpen. Fra gammelt 
av betydde «aanworp» odde eller nes , noe som forklarer hvordan 
byen fikk sitt navn. Senere fortsetter vi mot Tyskland og Osnabrück 
– her skal vi bo på Steigenberger hotellet som ligger rett i utkanten 
av gamlebyen – et meget bra hotell.

Dag 12: Osnabrück – Kiel 
Vi følger A1 forbi Bremen og Hamburg til Kiel. Her går vi om bord 
i Color Line sin flotte båt som tar oss med til Oslo. Båtavgang er 
kl 14.00. og vi møtes til en deilig aftensbufeet i restaurant Grand 
Bufeet.

Dag 13: Oslo – Hjemstedene 
Under innseilingen til Oslo nyter vi en deilig frokost. Vel i land tar 
vi nok en gang plass i bussen og returnerer til våre hjemsteder.



Påsketur til Hotel Christiansminde på Fyn

Helt syd på Fyn finner vi byen Svendborg og hotell 
Christiansminde. Hotellet ligger i vakre omgivelser 
helt nede ved vannet og med flott utsikt mot øy-
ene Thurø og Tåsinge. Dette er et leilighetshotell. 
Alle rommene har en liten kjøkkenløsning med 
kjøleskap, stue med sittegruppe og balkong eller 
terrasse med hagemøbler. Restauranten er stor og 
lys og det serveres deilig mat. Vi reiser med Color 
Line sin ferge til Kiel på utreisen og DFDS sin ferge 

7 dager med avreise 11. april 2017

7 DAGER MED AVREISE 11. APRIL 2017

Kr. 11.900,-

Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo – Kiel i dbl innv lugar
• Båtreisen København – Oslo i dbl 
 innvendig lugar
• 4 netter på Hotel Christiansminde i 
 dbl rom
• 6 frokoster, 3 lunsjer, 6 middager
• Drikke til 2 middager på båtene
• Besøk på Dybbøl Banke
• Utflukt til Ærø med lokal guide
• Omvising på Fjord og Bælt
• Besøk på Selleberg Herregård
• Veiavgifter og Bompenger
• Reisen i Setra TopClas Turistbuss

Tillegg for enkelt rom kr 1 200,-.
Tillegg for enkel lugar kr 1 200,-.
Tillegg utv. lugar kr 1000,- per lug.
  

Påstigningstabell:  A

fra København til Oslo på returen. På Fyn har vi valgt 
ut noen nye severdigheter. Det blir besøk på Dybbøl 
Banke og en rise tilbake til 1864 og den dansk-tyske 
krigen. Vi skal på utflukt til idylliske Ærø. Vi besøker 
også en ny herregård, nemlig Selleberg Herregård som 
har spesialisert seg på Kirsebær produksjon i mange 
varianter. Og beliggenheten på hotellet er helt fantas-
tisk. Bli med på påskeopplevelser på Fyn.
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Dag 1: Til Oslo
Etter påstigning fortsetter vi inn til Color Line-terminalen 
i Oslo. Skipet har avgang kl 14. Vi slapper av og nyter fa-
silitetene om bord fram til felles middag om kvelden.

Dag 2: København – Svendborg
Vi spiser en god frokost på båten før vi ankommer Kiel. Vi tar 
plass i bussen og legger i vei mot den tysk-danske grensen. 
Vi stopper for litt shopping på grensen før vi kjører til His-
toriesenteret Dybbøl Banke. Her kommer vi rett inn i krigen 
mellom Danmark/Norge og Prøysen. Vi følger dramaet som 
utspant seg vinteren i 1864. En krig som førte til at Danmark 
mistet store deler av Syd-Jylland. Museet har fått mye posetiv 
omtale for sin måte å formidle historien. Turen går så videre til 
Als og en liten fergetur over til Fyn. I utkanten av Svendborg 
finner vi Hotell Christiandsminde som er vårt bosted for de 
kommende dagene.

Dag 3: Utflukt til Ærø
Ærø er en liten moreneøy ute i det Syd-Fynske øyhavet. Ar-
ealmessig er øya like stor som København, men det bor bare 
6700 mennesker her ut. Vi tar båt fra Svendborg og ut til Ærø. 
Lokal guide følger med oss rundt. På Ærø går livet sin rolige 
gang. Det er mange kunstnere som har funnet veien ut til Ærø. 
Vi besøker noen av severdigheter og spiser en felles lunsj før 
vi tar fergen tilbake til Fyn.

Dag 4: Utflukt til Kerteminde og Sellberg 
Herregård
I Kerteminde finner vi muset Fjord og Bælt. Her forteller man 
om livet i havet rundt Fyn og på land. Vi kommer tett på livet 
rett under havflaten. Her er seler, krabber og små hvaler. En 
dyktig guide følger oss rundt. Vi reiser så til en hyggelig res-

taurant hvor vi får servert dagens lunsj. Så går turen videre til Sel-
leberg Herregård. Gården er fra tidlig 1500 tall, men etter at deler 
av gården brant og andre deler revet og erstattet med nybygninger 
er dagens bygningsmasse fra 1840 tallet. Gården er på 200 hektar 
og har spesialisert seg på kirsebær. De har en egen gårdsbutikk kalt 
Kirsebærbutikken. I den gamle peisestuen får vi smake på noen av 
produktene man selger i butikken. Vi er tilbake på hotellet tidlig på 
ettermiddagen.

Dag 5: Opphold i Svendborg og tur til Faaborg
Dagen begynner med besøk i Faaborg, den gamle kjøpestaden 
som i 1229 ble gitt som morgengave til Kong Valdemar Sejrs svig-
erdatter. Turen går så videre til Svendborg. Svendborg har cirka 
28000 innbyggere og er en sjøfartsby. Det har også et god bevart 
bysentrum med gamle bindingsverkshus, trange gater og koselige 
gårdsrom med små butikker og hyggelige spisesteder. Svendborg 
er også opphavssted for Danmarks største firma, rederiet Maersk. 
Det er også fine turmuligheter langs vannet inn til sentrum for de 
som ikke vil sitte på med bussen. Lunsj på egenhånd i Svendborg. 
Felles middag på hotellet.

Dag 6: Svendborg – København
Fra Svendborg kjører vi til København, hvor vi har litt tid før vi går 
ombord i DFDS sitt skip som bringer oss til Oslo. Overnatting i dbl 
innv. lugarer. Vi spiser middag i skipets restaurant.

Dag 7: Oslo – Hjemstedene
Det serveres en deilig frokost ombord. Fra restauranten kan vi nyte 
den vakre innseilingen til Oslo. Etter tollklarering kjører vi mot 
våre hjemsteder.
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Blomstringstur til Holland
Intet land i verden er i den grad skapt av menneske-
hender som Holland. Gjennom mange hundre år 
har hollenderne laget diker og kanaler, broer og 
festlige hus, omdannet forblåst sandet kystlandskap 
til frodige jorbruksmarkeder. Holland er en opplev-
else i den praktfulle blomstringstiden om våren 
når tulipanblomstene står i full flor. Blomstringens 
høydepunkt er i tiden fra slutten av mars til midten 
av mai. Den kjente blomsterparken Keukenhof byr 
på et vel av blomster i en fantastisk fargeprakt. Rett 
og slett et imponerende parkanlegg. Men Holland er 
mye mer en blomster. I Den Haag besøker vi mini-
atyrbyen Madurodam og Messdags kjente rund-
maleriet. I Rotterdam får vi se Europas største havn 
og vi får servert vafler i den norske sjømannskirken. 
I Amsterdam besøker vi Anne Franks hus, et dia-

8 dager med avreise tirsdag 18. april 2017

8 DAGER MED AVREISE 18. APRIL 2017

Kr. 12.900,-

Prisen inkluderer:
•  Båtreise Oslo - Kiel i dbl. innv.  
 3*** lugar t/r
• 4 netter på Bilderberger Park Hotell
• 1 natt på Clarion Hotel Hafenspeicher
• 7 frokoster og 7 middager
• Entre til Keukenhof
• Entre til  Madurodam og Panorama   
 Messdags
• Kanaltur i Amsterdam.
• Besøk på Diamant Sliperi og Delft   
 porselen
• Besøk på Den Norske Sjømannskirken i
 Rotterdam med kaffe og vaffel
• Besøk i St. Janserk kirken i Gouda
• Besøk på Ostefabrikk og treskofabrikk
• Entre til Anne Franks Hus
• Entre til fredspalasset i Den Haag
• Besøk i idylliske Marken og Volendam
• Reiseleder med på hele turen.
• Reisen i turistbuss

Tillegg for enkelt rom kr 1800,-.
Tillegg for enkel lugar kr 1200,-.
Tillegg utv. lugar kr 920,- per lugar
  

Påstigningstabell:  A

mantsliperi og selvfølgelig en tur på byenes kanaler. 
Delft byr på velkjent porselen og Gouda på Hollands 
lengste kirke.  I år får vi også med oss det flotte blom-
stertoget – et opptog med flotte dekorerte vogner et fan-
tastisk skue.  Dette er 8 dager full av opplevelser — 
bli med da vel!
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Dag 1: Til Oslo
Etter påstigning fortsetter vi inn til Color Line sin terminal i 
Oslo. Her går vi ombord i Color Lines flotte cruiseferge, som 
har avgang kl 14:00. Innkvartering i 3 stjerners innvendige lu-
garer. Ombord får vi tid til å utforske dette spennende skipet 
eller slappe av i hyggelige omgivelser før vi møtes til middag 
om kvelden.

Dag 2: Kiel – Rotterdam
Frokost serveres før ankomst Kiel. Vi reiser forbi Hamburg, 
Bremen og videre inn i Holland. I år skal vi bo på Bilder 
Parkhotel i Rotterdam. Hotellet ligger rett ved den Norske 
Sjømannskirken i Rotterdam

Dag 3: Amsterdam
Dagen i dag skal vi bruke i Amsterdam. Første severdighet i 
dag er Anne Franks hus. Det var her familien Frank skjulte seg 
for Nazistene i fra 942 til de ble oppdaget i 1944. Amsterdam 
er kjent for sine kanaler og det er kanskje den beste måten å 
bli kjent med byen på. Etter en times tur på kanalene stopper 
vi et av diamantsliperiene i byen. Lunsj på egenhånd. Deretter 
har vi tid på egenhånd i Hollands hovedstad. Noen vil kanskje 
besøk Rijksmuseet, med blant andre verker av Rembrandt og 
Vincent van Gogh, eller om man heller vil rusle litt I byens 
sentrum. Vi returnerer til hotellet på ettermiddagen.

Dag 4: Den Haag og Gouda
Vi begynner dagen med besøk i regentbyen Den Haag. Her 
skal vi besøket Mesdags kjente rundmaleri og lilleputtbyen 
Madurodam. Vi skal også besøke fredspalasset. (Vis det pågår 
rettssaker i bygge kommer vi ikke inn) Så går turen videre til 
den sjarmerende byen Gouda, hvor vi har dagens lunsjpause. 
I Gouda besøker vi også kirken St. Janserk.  Som med sine 
123 meter er Hollands lengste Vi er tilbake i Rotterdam på et-
termiddagen. I dag rekker vi også et besøk i sjømannskirken 
før middag.

Dag 5: Delft, Keukenhof og Blomstertoget
Vi spiser frokost på hotellet. Dagens første mål er porselensfab-
rikken i Delft. Her produserer man det kjente blå og hvite porselens 
serviset. Så går turen videre til Blomsterparken Keukenhof. Her 
har vi hele dagen til disposisjon. Kl 15.40 passerer blomstertoget 
forbi parken. Et fantastisk skue med flotte blomsterdekorasjoner. 
Når toget har passert returnerer vi til hotellet.

Dag 6: Rotterdam - Leer
Hollandsoppholdet er slutt og etter frokost setter vi kursen nordo-
ver igjen. Først stanser vi i hos en ostehandler hvor vi får innb-
likk i osteproduksjon. Vi tar en stopp i de sjarmerende små byene 
Marken og Volendam. Marken var frem til 1957 en liten øy men 
ble da forbundet med fastlandet via en demning. Byen kjenneteg-
nes ved de spesielle fargene på husene, hvor de aller fleste er malt 
i grønt og svart brutt med hvite tverrstriper. Volendam er også en 
gammel fiskerlandsby der innbyggerne fremdeles går rundt i tradis-
jonelle nasjonaldrakter. Gaudaost, tresko og tulipanløk er det mulig 
å kjøpe med seg hjem. Turen videre går via Afsluitdijk, over den 
velkjente Zuiderzee-demningen hvor vi får se de berømte dikene. 
Om ettermiddagen ankommer vi Tyskland og den lille byen Leer 
for overnatting.

Dag 7: Leer - Kiel
Etter frokost tar bussen oss langs raske motorveier til Kiel. Her 
blir det tid til litt shopping før vi går ombord i Color Line sin Kiel 
båt. Innkvartering i 3 stjerners innvendige lugarer. Fra soldekk kan 
man nyte utseilingen fra Kiel. Om kvelden er det avskjedsmiddag 
i restauranten.

Dag 8: Oslo - Hjemstedene
Under innseilingen til Oslo nyter vi en deilig frokost. Vel i land tar 
vi nok engang plass i bussen og returnerer til våre hjemsteder.
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Bergen
Bli med til vestlandets hovedstad Bergen. Vi begyn-
ner med et besøk i Bjørneparken i Flå. Her blir vi 
bedre kjent med den Norske Brunbjørnen og sko-
gen konge Elgen. I 2016 åpnet man også en reptil-
park som er blitt veldig godt mottatt.  På vei til Ber-
gen stopper vi i Flåm og blir med den fantastiske 
Flåmsbanen opp til Myrdal og ned igjen til Flåm. 

I Bergen har vi en heldag til å se nærmere på bryggen, 
fisketorget og alt det andre byen har å by på. Så reiser 
vi på utflukt ut i Øygarden med besøk på kystmuseet og 
vi får også se gass - i land føringsanlegget på Kollsnes. 
Turen avsluttes med en deilig båttur fra Bergen via Sta-
vanger, Hirtshals til Langesund

6 dager med avreise onsdag 10. mai 2017

6 dager med avreise 10. mai 2017

Kr. 9.290,-

Prisen inkluderer:
• 1 natt på Thon hotell Bjørneparken
• 3 netter på Thon Hotell Airport 
 Bergen
• Båtreisen Bergen Stavanger 
 Langesund i dbl innv lugar
• 5 frokoster, 4 lunsjer og 5 middager
• Entre til Bjørneparken og Reptil-
 parken
• Foredrag med Berta Skrukkeful-
 haugen
• Tur med Flåmsbanen Flåm-Myrdal t/r
• Tur ut i Øygarden
• Lokal guide i Bergen
• Entre til Troldhaugen
• Bompenger
• Reisen i Setra Turistbuss

Tillegg for enkelt rom kr 1200,-.
Tillegg for enkel lugar kr 300,-.
Tillegg utv. lugar kr 300,- per lug.

Påstigningstabell: B
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Dag 1: Til Flå
Etter påstigning fortsetter vi forbi Hønefoss og den nye veien 
fra Sokna til Gulsvik. Vi ankommer Flå til lunsj. Den serveres 
i Bjørneparken og vi får også høre Berta Skrukkefulhaugen 
fortelle om livet inne i Vassfaret. Hun var den siste fastboende 
inne i Vassfaret. Etter lunsj får vi se nærmere på bjørnene, el-
gen og de andre dyrene. I 2016 åpnet man også en reptilpark 
med slanger og krokodiller – noe som ga rekordbesøk i 2016. 
Vi sjekker inn på Thon Hotell Bjørneparken. Middag på hotel-
let

Dag 2: Flå – Flåmsbanen - Bergen
Etter frokost går turen over Hemsedalsfjellet og gjennom 
Lærdalstunellen til Flåm. Flåmsbanen er en av verdens mest 
spektakulære togreiser, og en av de største attraksjonene i 
Norge. Toget kjører fra enden av Aurlandsfjorden, en side arm 
av Sognefjorden, og opp til høyfjellet ved Myrdal stasjon. Re-
isen viser Vestlandets vakre natur fra sin beste side. I løpet av 
en liten time tar toget deg fra havsnivå ved Sognefjorden og 
opp til Myrdal 867 meter over havet. Myrdal er en stasjon på 
Bergensbanen. Etter et lite opphold returnerer vil til Flåm. To-
get stopper et par ganger på veien - fotostopp. Vel nede i Flåm 
igjen tar vi plass i bussen og fortsetter mot Bergen.

Dag 3: Opphold i Bergen
Vi starter dagen med en 3 timers rundtur i Bergen. Vi får se 
det fleste kjente landemerkene som Fantoft Stavkirke, utsikten 
fra Natlands fjellet, Grieghallen, Håkonshallen, Fisketorget og 
den gamle bryggen som står på UNESCO`s verdensarvliste. 
Lunsj på egenhånd i Bergen og ettermiddagen fri. Vi møtes på 
avtalt sted og kjører tilbake til hotellet.

Dag 4: Utflukt til Øygarden
I 1996 åpnet det som i dag er at av Norges største ilandføringsan-
legg for olje og gass. Hver dag kommer det igjennom rørlednin-
gene 760 000 fat med olje og 100mil m3 med gass. Samtidig som 
anlegget på Kollsnes åpnet, åpnet også det nye kystmuseet sine 
dører. I nybygget ble temaet energi og ressurshistorie gjennom 10 
000 år. Utstillingen ble kalt ”hav og vin, jord og eld.” Du starter i 
steinalderen og ender i dagens høyteknologiske energi utvikling. 
Vi spiser felles lunsj på museet før vi setter kursen mot fastlandet 
igjen. På hjemturen skal vi besøke Troldhaugen som var Edvard 
Griegs hjem. Her bodde han og komponerte flere av sine kjente 
verker. Middag på hotellet.

Dag 5: Opphold i Bergen
Vi har dagen formiddagen fri i Bergen. Vi kan anbefale en tur med 
Fløibanen og nyte en fantastisk utsikt over byen. Akvariet i Bergen 
er også et kjent utfluktsmål og vel verdt et besøk, På formiddagen 
samles vi i sentrum for å kjøre ned til Fjordline sin Terminal. Kl 
13.30 seiler vi med båten fra Bergen og langs kysten til Stavanger. 
Etter å ha tatt på flere reisende i Stavanger går turen over Skagerak 
til Hirtshals og Langesund. Det er muligheter for å kjøpe seg litt å 
spise når vi kommer om bord i båten. På kvelden serveres en deilig 
aftensbufeet.

Dag 6: Langesund - Oslo
Vi våkner i Danmark og kan nyte en deilig frokost. Kl 09.00. fort-
setter vi til Langesund som vi ankommer kl 13.30. Vi spiser lunsj 
på båten før ankomst Langesund. Etter toll klarering tar vi plass i 
bussen og returnerer til våre hjemsteder.
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Dag 1: Hjemstedene – Helsingborg
Etter påstigning reiser vi til Sandefjord. Her tar vi båten over 
til Strømstad. Det serveres formiddagsbufeet på båten. Over-
farten tar 2 ½ time. Fra Strømstad følger vi E-6 sydover forbi 
Göteborg og Varberg til Helsingborg.  Her skal vi bo på ærver-
dige Horisont Hotell. Middag på hotellet.

Dag 2: Utflukt til Kullabygden og Sofiero Slott
I dag skal vi besøke Sofiero Slott. Slottet ble bygget i 1864 av Kro-
nprins Oskar og hans hustru Sophia. Da ekteparet ble kongepar 
ble slottet bygget om og fikk da dagens utseende. Rundt slottet 
ligger det en fantastisk park – denne ble kåret til Europas vakreste 
park i 2010. Her finnes over 10 000 rododendron planter i parken. 
Denne helgen er det den årlige rododendron dagene. Når park-
en syder av over 500 sorter rododendron i full blomst. Vi spiser 
lunsj i løpet av formiddagen og skal også i og se på Kullen fyr 
som mange har sett når de har kjørt med båten mellom Oslo og 
København.

Dag 3: Utflukt til øya Ven
Midt i Øresund finner vi øya Ven. Vi tar ferje fra Landskrona 
over til Ven. Øya har sterk tilknytning til vitenskapsmannen 
Tycho Brahe. Vi reiser rundt på øya med traktor og tilhenger. 
Lokalguide forteller oss om livet og stedene vi passerer. I dag 
drives det også litt hjemmeindustri på øya. Vi besøker destill-
eriet Spirits of Hven. Vi får høre om bedrifts ideen og selvsagt 
teste ut noen av produktene.  En deilig lunsj hører også med. 
Vi er tilbake i Helsingborg på ettermiddagen.

Dag 4: Helsingborg – København
Etter frokost tar vi fergen over til Helsingør og kjører mot Hill-
erød. Her ligger et av Danmarks flotteste slott Frederiksborg. 
Slottets historie går tilbake til 1560 da Frederik den 2 overtok 
en herregård her. Under Christian den IV tid reiste Frederiks-
borg Slott til slik det omtrent er i dag. Her er mektige tårn, 
store ballsaler og en praktfull barokkhage. Lokal guide følger 
oss rundt. Vi spiser også lunsj på en restaurant i nærheten av 
slottet. Vi fortsetter videre inn til København der vi går om 
bord i DFDS sin ferge som tar oss med hjem til Norge. Ov-
ernatting i doble utvendige lugarer. Etter avgang serveres det 
aftensbufeet i Restaurant Seven Seas.

Dag 5: Oslo – Hjemstedene
Vi nyter en deilig frokost mens vi seiler inn Oslofjorden. Vi tar så 
plass i bussen og returnerer til våre hjemsteder.

5 DAGER MED AVREISE 18. MAI 2017

Kr. 7.600,-

Prisen inkluderer:
• Båtreisen Sandefjord – Strømstad
• 3 netter på Marin Plaza Hotel
• Båtreisen København – Oslo i doble  
 utvendige lugarer
• 4 frokoster, 4 lunsjer og 4 middager
• Entre og omvisning på Sofiero Slott.
• Båt Landskrona – Ven t/r
• Lokalguide på Ven
• Rundtur på Ven med traktorbuss
• Besøk og smaksprøver på Spirit of  
 Hven
• Ferge Helsingborg - Helsingør
• Entre og omvisning på Frederiksborg  
 Slott
• Reisen i Setra TopClass turistbuss

Tillegg singel rom:    kr 1 400,-
Tillegg singel lugar: kr 400,-

Påstigningstabell: E

Helsingborg, Ven og Sofiero Slott

Er du glad i blomster og flotte parkanlegg, og gam-
mel norsk unionshistorie da er dette turen for deg. 
Rett nord for Helsingborg ligger Sofiero slott. Her 
er over 10 000 planter og over 500 sorter rododen-
dron. Er vi heldige med timingen så vil nok flere 
av sortene stå i full blomst under vårt besøk. Midt 
i Øresund finner vi øya Ven. Stedet forbindes også 
med vitenskapsmannen Tycho Brahe. I dag finnes 
det også et snapsebrenneri på øya – og vi legger 
turen innom. Vi besøker også Fredriksbog slott i 

Hillerød. Et fantastisk slott med en rik historie. Hjem-
turen går med DFDS sin båt fra København til Oslo. 
Alle har utvendige lugarer.

5 dager med avreise torsdag 18. mai 2017
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6 DAGER MED AVREISE 1. JUNI 2017

Kr. 9.990,-

Prisen inkluderer:
• 5 overnattinger i dbl rom eller 
 i utvendige lugarer
• 5 frokoster
• 4 lunsjer
• 5 middager
• Severdigheter og opplevelser
• Reiseleder
• Reisen i Setra Turistbuss

Tillegg for singel lugar/ rom kr 1500,- 

Påstigningstabell:  B

Det begynner nesten å bli tradisjon nå
At det arrangeres turer ut i det blå
Så tør du å ta sjansen – en tur i det ukjente
Mange møter nok opp ganske spente.
Du må gjerne spørre - hvor årets tur skal gå
Men jeg kan love deg at du ingen svar vil få
Denne turen har vi ikke kjørt før
Så det blir nye opplevelser – hvis du tør
Jeg tror dette reisemålet blir spennende
Og du skal nok få brukt tennene
Mye mat det må vi jo ha
For da blir turen bra
Tollere skal du hilse på
Sjø og vann like så
Shopping til hyggelige priser
Og en reiseleder som synger gamle viser
Så sper vi på med litt humor og kultur
Da kan du reise deg og klappe i bravur
Husk at passet må du som alltid ha med
Så velkommen om bord nå drar vi av sted

6 dager med avreise torsdag 1. juni 2017

Tur - Ut i det blå
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6 DAGER MED AVREISE 24. MAI 2017

Kr. 8.490,-

Prisen inkluderer:
• 4 netter på Vårsøg Hotell
• 1 natt på Fagernes Hotell
• 5 frokoster, 5 lunsjer og 5 middager
• Utflukt til Grip
• Besøk på Tørrfiskmuseum
• Rundtur i Molde
• Besøk på Håholmen
• Filmfremvisning i Saga Siglar huset
• Tur i Innerdalen
• Besøk på Heidal Ysteri
• Bompenger
• Reisen i Setra Turistbuss

Tillegg for enkelt rom kr 1 500,-.

Påstigningstabell:  B

20

Surnadal og Vårsøg Hotell

Vårsøg Hotell, ligger vakkert til i Surnadal sentrum 
på Nord Møre. Dette er et perfekt sted for å utfor-
ske naturen og severdighetene på møre. Hotellet 
har gjennomgått flere store oppgraderinger de siste 
årene og fremstår som et nytt og moderne hotell. Vi 
reiser på utflukt til Kristiansund og øygruppa Grip. 

6 dager med avreise onsdag 24. mai 2017

Det blir besøk på det som kanskje er verdens eneste 
Tørrfiskmuseum. Vi skal også på naturopplevelser i In-
nerdalen. Så får vi med oss rosenes by Molde og idyl-
len på Håholmen. Så dette blir 6 dager med mange 
opplevelser.



Dag 1: Til  Surnadal
Etter opphenting går turen opp mot Hamar. Vi stopper for lunsj 
på Rudshøgda. Bussen tar oss med vider opp igjennom Gud-
brandsdalen til Dombås. Etter en pause reiser vi over Dovre-
fjell til Oppdal og videre ned til Industristedet Surnadal og 
Vårsøg Hotell. Hotellet ligger ved elven Surna. Vi skal bo på 
samme hotellet i 4 netter. Dagens middag serveres i restaurant 
Horisont.

Dag 2: Utflukt til Grip
Etter frokost reiser vi til tørrfiskbyen Kristiansund. Her går 
vi om bord i postbåten som tar oss med ut til øygruppa Grip. 
Vi blir vist rundt og får litt mere kunnskap om dette gamle 
fiskeværet. Grip var egen kommune fram til 1964 og var da 
med sine 104 innbyggere den minste kommunen i landet. I 
1974 flyttet det siste fastboende inn til fastlandet. Om sommer-
en yrer det av liv på Grip. Alle husene fylles av sommergjester. 
Å eie ferie hus på Grip er blitt veldig populært og husene går 
gjerne i arv og er sjelden til salgs. Vel tilbake i Kristiansund 
skal vi ha omvisning på kanskje det eneste tørrfisk museet i 
hele verden. Vi har også litt tid på egenhånd før vi returnerer 
til vårt hotell. Lunsj serveres i løpet av dagen.

Dag 3: Utflukt til Innerdalen
Etter frokost reiser vi på utflukt inn Innerdalen. En 120 km 
lang dal som går inn fra RV 70. På Innerdalssetra får vi servert 
kaffe og vaffel før vi returnerer til hotellet for lunsj. Resten av 
dagen til fri disposisjon. Middag på hotellet.

Dag 4: Utflukt til Molde, Atlanterhavsveien og 
Håholmen
En ny dag og nye opplevelser. Etter frokost reiser vi inn til rosenes 
by Molde. Vi får en liten sightseeing i byen. Vi får med oss statuen 
Rosepiken, kongebjørka og hvis været tillater det utsikten fra Var-
destua. Så reiser vi videre forbi Eid og Bud til Atlanterhavsveien. 
Dagens lunsj spiser vi på Håholmen. Dette gamle fiskeværet som 
en gang var Ragnar Thorseth sitt paradis. Her får vi servert en deil-
ig fiskesuppe. Vi får også med oss historien om Saga Siglar som 
forliste i en forferdelig storm utenfor kysten av Barcelona. Atlan-
terhavsveien er en fantastisk veikonstruksjon som slynger seg fra 
holme til holme helt ytterst i havgapet. Vi er tilbake på hotellet om 
ettermiddagen

Dag 5: Surnadal – Fagernes
I dag tar vi farvel med Vårsøg Hotell. Turen går mot Oppdal og 
over Dovrefjell igjen. Dagens lunsj spiser vi på Dombås Hotell. 
Turen går så videre mot Sjoa og opp Heidalen. Vi skal besøke ys-
teriet hvor man produserer den kjente og gode Heidalsosten. Vi 
fortsetter videre over Valdresflya og kommer til Fagernes hvor vi 
skal bo.

Dag 6: Fagernes – Hjemstedene
Etter en god frokost tar vi plass i bussen. Vi kjører sydover forbi 
Bagn og videre langs innsjøen Sperillen til Hønefoss. Vi ankommer 
Oslo sent på formiddagen og returnerer til våre hjemsteder.
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6 DAGER MED AVREISE 24. MAI 2017

Kr. 9.800,-

Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo – Kiel i dbl innv lugar
• Båtreisen København – Oslo i dbl  
 innv lugar
• 3 netter på Hotel Christiansminde i  
 dbl rom
• 5 frokoster, 3 lunsjer, 5 middager
• Drikke til 2 middager på båtene
• Besøk på Skodamuseet
• Besøk på Hørvævsmuseet i Krengrup
• Besøk på Bison Farm
• Besøk på Konnrup & Co sjokolade- 
 fabrikk
• Omvisning på Ørbekk Bryggeri med  
 smaksprøver
• Veiavgifter og Bompenger
• Reisen i Setra TopClas Turistbuss

Tillegg for singel rom  kr 900,-
Tillegg for singel lugar  kr 900,-
Tillegg utv. lugar kr 300,- per lug.

Påstigningstabell: A

Kristihimmelfartsdag til 
Hotel Christiansminde på Fyn

Helt syd på Fyn finner vi byen Svendborg og hotell 
Christiansminde. Hotellet ligger i vakre omgivelser 
helt nede ved vannet og med flott utsikt mot øy-
ene Thurø og Tåsinge. Dette er et leilighetshotell. 
Alle rommene har en liten kjøkkenløsning med 
kjøleskap, stue med sittegruppe og balkong eller 
terrasse med hagemøbler. Restauranten er stor og 
lys og det serveres deilig mat.. Vi reiser med Color 

6 dager med avreise onsdag 24.mai2017
Line sin ferge til Kiel på utreisen og DFDS sin ferge fra 
København til Oslo på returen. På Fyn har vi valgt ut 
noen nye severdigheter. Det blir besøk på Skoda mu-
seum, vevmuseum og Europas største Bison Farm. Og 
beliggenheten på hotellet er helt fantastisk. Bli med på 
ny opplevelser på Fyn.
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Dag 1: Til Oslo
Etter påstigning fortsetter vi inn til Color Line-terminalen 
i Oslo. Skipet har avgang kl 14. Vi slapper av og nyter fa-
silitetene om bord fram til felles middag om ettermiddagen.

Dag 2: Kiel  – Svendborg
Vi spiser en god frokost på båten før vi ankommer Kiel. Vi tar 
plass i bussen og legger i vei mot den tysk-danske grensen. Vi 
stopper for litt shopping på grensen. Så fortsetter vi forbi Fredri-
cia og over Lillebelt til Fyn. I Krengerup skal vi besøke Vevemu-
seet som drives av frivvillige pensjonister. Her får vi lære mer om 
forskjellige veveteknikker og type vever. Til herrene så kan jeg 
trøste med at vegg i vegg med vevemuseet finnes det et Skoda 
museum. Her kan man titte nærmere på eldre Skoda modeller. 
Vi får også servert en enkel lunsj før vi fortsetter til vår hotell. 
I utkanten av Svendborg finner vi Hotell Christiandsminde som 
er vårt bosted for de kommende dagene. Hotellet er et leilighet-
shotell. Alle rom har en stor balkong eller terrasse. Om kvelden 
serveres det en deilig middag på hotellet.

Dag 3: Utflukt til Bison Farm
I dag gir vi oss i hend til dyrerike. Vi skal utvide vår kunnskap 
om Bison oppdrett. Etter frokost setter vi kursen mot Ditlevs 
Bison Farm på Fyn. Dette er Europas største bison farm med 
cirka 400 dyr. Vi får høre mer om Bison og måten man driv-
er på. Vi skal også ut på «prærien» og ta de store dyrene i 
nærmere øyensyn. Dagens lunsj er hakkebøff av bisonkjøtt og 
hele besøket avsluttes med kaffe og kake i restauranten. Vi 
returnerer til Svendborg og vårt hotell. Middag på hotellet.

Dag 4: Opphold i Svendborg og tur til Faaborg
Dagen begynner med besøk i Faaborg, den gamle kjøpestaden som 
i 1229 ble gitt som morgengave til Kong Valdemar Sejrs svigerdat-
ter. Det blir også besøk hos Konnrup & Co som produserer sjoko-
lade og fløteboller. Turen går så videre til Svendborg. Svendborg 
har cirka 28000 innbyggere og er en sjøfartsby. Det har også et 
god bevart bysentrum med gamle bindingsverkshus, trange gater 
og koselige gårdsrom med små butikker og hyggelige spisesteder. 
Svendborg er også opphavssted for Danmarks største firma, red-
eriet Maersk. Det er også fine turmuligheter langs vannet inn til 
sentrum for de som ikke vil sitte på med bussen. Lunsj på egenhånd 
i Svendborg. Felles middag på hotellet.

Dag 5: Svendborg – København
Så er tiden kommet til å ta farvel med Christiansminde igjen. På 
veien til København gjør vi et stopp på Ørbæk bryggeri. Bryggeri 
ble grunnlagt i 1906 av familien Madsen i Ørbæk. I slutten av 70 
tallet solgte familien Madsen Ørbæk Bryggeri, etter å ha drevet det 
i 3 generasjoner. Etter at flere eiere hadde porøvd seg overtok Niels 
og Nicolai Rømer bryggeriet i 1996. Det begynte med økologisk 
produksjon av juice og i 2001 gjenopptok de bryggingen av øl. Vi 
får høre mer om driften, litt smaksprøver og en enkel lunsj før vi 
fortsetter mot København. Her venter DFDS sin ferge på oss.hvor 
Overnatting i dbl innv. lugarer. Vi spiser middag i skipets restaurant

Dag 6: Oslo – Hjemstedene
Det serveres en deilig frokost ombord. Fra restauranten kan vi nyte 
den vakre innseilingen til Oslo. Etter tollklarering kjører vi mot 
våre hjemsteder.
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8 DAGER MED AVREISE 7. JUNI 2017

Kr. 10.900,-

Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo – København i 
 doble innv. lugarer
• Båtreisen Ystad – Rønne 
• Båtreisen Rønne-Sassnitz
• Båtreisen Kiel – Oslo i doble innv.  
 lugarer
• 3 netter på Hotell Griffen 
 i dobbeltrom
•  2 netter på Arcona Hotel Baltic 
 Stralsund
• 7 frokoster, 2 lunsjer og 7 middager
• Vinsmaking
• Lokal guide på Bornholm
•  Lokal guide på Rügen
• Lokal guide i Stralsund
• Reisen i Setra TopClas Turistbuss

Tillegg for singel rom  kr 1600,-
Tillegg for singel lugar  kr 900,-
Utvendig lugar   kr 900 pr lugar
Havsutsikt og Balkong kr 800 pr rom 
for 3 netter

Påstigningstabell: F

Solskinnsøya Bornholm og Rügen

På sydspissen av Sverige finner vi Bornholm - en 
liten dansk øy midt i Østersjøen. Bornholm blir ofte 
omtalt som kontrastenes øy. Her skifter landskapet 
fra de flotteste sandstrender til klippe og granitt mas-
siver som stuper rett i havet og i mellom dette finner 
vi en frodig og allsidig vegetasjon. I løpet av noen 
dager skal vi få med oss de fleste severdighetene 
på øya. Tvillingbyene Sandvig og Allinge, den 

8 dager med avreise onsdag 7. juni 2017

sjarmerende lille byen Gudhjem, Hammershus festning 
og Østre Lars en av de særegne rundkirkene på øya. 
På Bornholm dyrker man faktisk druer og produserer 
vin, dette hører vi mer om på Li Gadegaard. Fra Born-
holm tar vi båten over til Tysklands største øy Rügen. 
Den har mye tilfelles med Bornholm med sitt frodige 
og idylliske landskap. Vi bor 2 netter i Hansabyen 
Stralsund.
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Dag 1: Til Oslo
Etter opphenting ankommer vi Oslo. Her går vi ombord i 
DFDS Seaways ferge til København. Innkvartering i doble in-
nvendige lugarer. Etter avgang møtes vi i restauranten Seven 
Seas. Her serveres det koldtbord. Resten av kvelden kan man 
hygge seg i skipet dansebar, pianobar eller ta en tur i tax-free 
forretningen.

Dag 2: København - Rønne
Etter en god frokost legger vi til kai i København. Vi tar plass 
i bussen og kjører over Øresundsbroen og videre til Ystad. Kl 
12.30. går båten over til Rønne. Lunsj kan kjøpes om bord i 
båten. Vi legger til kai i Rønne kl 13.50. Fra havnen i Rønne er 
det kun noen minutters kjøring opp til Hotell Griffen som ligger 
rett i utkanten av Rønne sentrum. Resten av dagen til fri disposis-
jon. En rusletur bort i Rønne sentrum anbefales. Vi spiser felles 
middag på hotellet.

Dag 3: Utflukt til Nord-Bornholm
Etter frokost reiser vi ut med bussen og lokal guide. Vi be-
søker Hammershus festning som er Nord-Europas største for-
svarsruin. Videre går turen via de koselige byene Sandvig og 
Allinge. Dagens lunsj spiser vi på Røykeriet i Gudhjem en typ-
isk bornholmsk fiskelunsj. Etter lunsj besøker vi Øster Lars, en 
av de karakteristiske rundkirkene på Bornholm. Vi kjører også 
gjennom Almenningen - Danmarks. 3 største skog. Middag på 
hotellet om kvelden.

Dag 4: Utflukt Syd-Bornholm
I dag skal vi besøke den sydlige delen av Bornholm. Vår lokal 
guide møter oss på hotellet og tar oss med helt syd til Due-
odde. Her finner vi Bornholms mest kjente badestrand. Krit-
thvit strand så langt du kan se. Vi besøker også Li Gadegaard. 
Her produserer man vin og vi får smake på noen av produk-

tene. På vingården spiser vi også noe de kaller «Mormor lunsj». 
God hjemmelaget mat. Vi er tilbake i Rønne tidlige på ettermidda-
gen, slik at man rekker en liten tur i sentrumfør middagen.

Dag 5: Bornholm - Stralsund
Vi spiser frokost og sjekker ut av hotellet. Så kjører vi ned til 
havnen hvor vi går om bord i båten som tar oss med over til Sas-
snitz som ligger på Tysklands største øy Rügen. Båtavgangen er kl 
10.30 og vi legger til kai 12.45. På terminalen venter det en guide 
på oss og vi reiser på en rundtur på Rügen. Vi skal besøke Prora 
som var Hitlers store ferieprosjekt. Hele 4,5 kilometer med feriehus 
som skulle huse 20 000 gjester.

Dag 6: Opphold i Stralsund
Stralsund er en gammel hansaby. Herifra kan du kjøre over til øya 
Rügen. Byen ble sterkt ødelagt under 2. verdenskrig og i DDR 
tiden gikk det ikke så fort med rehabiliteringen. I dag er en stor del 
av bymuren og de to byportene Kütetor og Kneipertor bevart. Byen 
har også to torg Alte Markt og Neuer Markt. Etter frokost følger vi 
med på en 2 timers byvandring med lokal guide. Resten av dagen 
på egenhånd. Vi kan anbefale et besøk Ozeanarium et stort akvar-
ium som ble åpnet i 2008. Lunsj på egenhånd ob vi spiser middag 
på hotellet.

Dag 7: Stralsund – Kiel
Etter en god frokost setter vi kursen mot Kiel. Her går vi om bord 
i Color Line sin ferge som tar oss med hjem til Norge. Vi spiser en 
deilig aftensbufeet i restaurant Grand Bufeet. Etter middag er det 
bare og nyte og kose seg med skipets fasiliteter.

Dag 8: Oslo - Hjemstedene
Det serveres en deilig frokost ombord. Fra restauranten kan vi nyte 
den vakre innseilingen til Oslo. Etter tollklarering kjører vi mot 
våre hjemsteder.
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5 DAGER MED AVREISE 22. JUNI 2017

Kr. 7.900,-

Prisen inkluderer:
• 4 netter på Strand Hotell
• 4 frokoster, 5 lunsjer og 4 middager
• Besøk på Vemork industriarbeider-
 museum
• Minibuss fra parkeringen til museet
• Besøk på Anne Grimdalen muset
• Besøk på Eidsborg Stavkirke
• Besøk på Norsk Skieventyr
• Besøk på Z-Museet
• Tur med Kabelfergen over Nisser
• Reisen i Setra turistbuss
• Båttur fra Ulefoss til Lunde

Tillegg for enkelt rom kr 1 200,-.

Påstigningstabell:  G + 1 time

Avreise Oslo kl 08.15.

Telemark og St. Hans på Straand Hotell

Hotellets historie går helt tilbake til 1864, da Kari 
og Olav Straand startet skysstasjon i Vrådal. Siden 
den gang har Familien Straand drevet overnattings-
virksomhet på det som tidligere var en husmanns-
plass. I dag har hotellet 125 rom, 2 restauranter, 2 
barer og konferanseavdeling med plass til 400 per-
soner, svømmebasseng, terrasse og peisestue. Så 

5 dager med avreise torsdag 22. juni 2017

Straand er et moderne hotell, men den lange historien 
preger fortsatt dagens drift. Det kommer særlig til ut-
trykk gjennom den gode atmosfæren, spesielt i hotel-
lets gamle stuer med tømmervegger. På Straand er man 
også kjent for gode måltider og meget hyggelig betjen-
ing. Telemark har et utall av severdigheter og vi skal 
oppleve mye på denne turen. Vi kan nevne det spen-
nende Z-museet i Treungen, kabelfergen over Nisser. Vi 
reiser på utflukt til Vemork og industriarbeideermuseet. 
En dag reiser vi til Vest-Telemark med besøk på museet 
til Anne Grimdalen. Omvisning i Eidsborg Stavkirke og 
skimuseet i Morgedal. Den siste dagen får vi også med 
en tur på Telemarkskanalen.
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Dag 1: Til  Straand
Vi reiser fra Oslo på morgenen og har påstigning ned igjen-
nom Vestfold. Vi stopper for en liten benstrekk ved Lasses 
Kafeteria. Så fortsetter vi via Drangedal til Straand Hotell som 
vi ankommer til lunsj. Ettermiddagen bruker på å bli kjent med 
hotellet før vi møtes til felles middag om kvelden

Dag 2: Utflukt til Vemork
Etter frokost setter vi kursen mot Rjukan. Vi kjører mot Nuthe-
im og videre over Øyfjell til Rauland og over fjellet til Vemork. 
Her går vi over i en minibuss som frakter oss over hengebrua 
og opp til Industriarbeidermuseet. Vi får en orientering om 
kraftstasjonen og betydningen utbyggingen hadde for Rjukan 
som sted. Så viser man filmen om sabotasjeaksjonen på Rju-
kan. Det finnes også flere andre utstillinger på stedet, blant 
annet om livet på Rjukan i krigsårene 1940 til 1945. Lunsjen 
serveres i Cafe Vemork. Hjemturen går via Rauland og Høy-
dalsmo til Vrådal. Middag på hotellet om kvelden.

Dag 3: Utflukt til Z-museet
I Treungen ligger Z-Museum med en rekke utstillinger. Blant 
annet biler, motorsykler og mopeder med tidsriktig tilbehør. 
Det er også en unik samling av orientalske tepper, samt gamle 
leker og klær og en stor telefonutstilling. I museet ligger også 
en koselig kafé i gjennomført 60-talls stil. Så fortsetter vi langs 
vestsiden av innsjøen Nisser til Fjone. Vi får servert kaffe og 
vaffel på fergekafeen. Så blir vi med kabelferga over det 400 
meter lange Fjonesundet til østsiden av Nisser. Vi er tilbake på 
hotellet igjen til Lunsj. I kveld er det St. Hans aften så det blir 
bål nede ved vannkanten.

Dag 4: Utflukt til Dalen og Anne Grimdalstunet
Turen begynner langs Vråvatne, den øverste innsjøen i Arendals - 
vassdraget, og videre gjennom skog og små bygder. Ovenfor Dalen 
stopper vi på Grimdalstunet. Grimdalen er fødestedet og barndom-
shjemmet til billedhuggeren Anne Grimdalen - mest kjent for sitt 
arbeid med utsmykningen av Oslo Rådhus. I dag er Grimdalen et 
fredet gårdstun med hus fra middelalderen og et skulptur hus med 
arbeid av Anne Grimdalen. Hver sommer er det utstilling av kjente 
kunstnere. Så går turen til ærverdige Dalen Hotell hvor vi spiser 
dagens lunsj Fra Dalen kjører vi videre til Vest - Telemark Mu-
seum på Eidsborg. Dette er et friluftsmuseum som viser deg århun-
drelange tradisjoner folkekunst og håndverk. På museumsområdet 
ligger også Eidsborg Stavkirke, Norges minste av de gjenværende 
stavkirkene. En omvisning her byr på gode historier om utviklin-
gen og betydning av stavkirken i lokalmiljøet. Fra Eidsborg går 
turen videre østover til Morgedal, bygda som kalles “Skisportens 
Vugge”. Her ligger opplevelsesenteret Norsk Skieventyr som 
viser moderne skihistorie gjennom bilder, utstillinger og film. Fra 
Morgedal kjører du tilbake til Vrådal gjennom Kviteseid.

Dag 5: Straand – Telemarkskanalen - Hjemsteder
Så er oppholdet på Straand slutt for denne gang. Vi kjører direkte 
til Ulefoss, her går vi om bord i MS Telemarken som tar oss med 
opp til Lunde. Telemarkskanalen er et fantastisk byggverk. Vi seiler 
gjennom slusene i Ulefoss og Vrangfoss til Lunde. En deilig tur 
gjennom flott natur. Vi spiser en lett lunsj på slusekroa før vi begyn-
ner på hjemturen til Skien, Vestfold og Oslo.
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Lido de Camiore Toscana Italia

Bli med oss til deilige Toscana. Ofte omtalt som 
Italias spisskammers. Kjent over hele verden for 
sin kunst og sin historie. Området består av bøl-
gende åser med frodig vegetasjon, sjarmerende 
byer, olivenlunder og vinmarker. Vi skal bruke den 
lille byen Lido de Camaiore som utgangspunkt. 
Hele 6 netter skal vi bo på komfortable Hotell Cae-
sar. Firenze er et naturlig mål. Fra Michelangelo 
høyden har vi fin utsikt utover elven Arne og broen 
Ponte Vecchio. Pisa med sitt skjeve tårn er et an-
net obligatorisk reisemål. Vi skal også på båttur ut 
til Øya Elba, hvor Napoleon flyktet til etter neder-
laget i Paris i 1814. Et forholdsvis nytt reisemål er 
Cinque Terre – et fantastisk område langs kysten 
utenfor byen La Spezia. Hotellet vårt ligger flott til 

13 dager med avreise torsdag 22. juni 2017

helt nede ved stranden. Hotellet har også en deilig hage 
med solsenger og svømmebasseng. Rommene har air-
conditoin. Bli med på en opplevelsesrik tur til To-
scana.

13 DAGER MED AVREISE 22. JUNI 2017

Kr. 19.900,-

Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo – Kiel t/r i 3* 
 innvendig lugar
• 1 natt på Arcadia Hotel Maininsel i  
 Schweinfurt
• 1 natt på Hotel Ceresio i Lugano
• 6 netter på Hotel Caesar i Lido de  
 Camiore
• 1 natt på Hotel Andreas Höfer 
 i Kufstein
• 1 natt på Van der Valk i Hildesheim
•  12 frokoster, 3 lunsjer, 12 middager
• Utflukt til Firenze med lokal guide
•  Utfluk til Elba med lokal guide
•  Båt Piomboni – Elba t/r
• Besøk på Napoleons Residence 
 på Elba
• Utflukt til Pisa og Lucca
• Vinsmaking
• Alle veiavgifter i Tyskland, Italia, 
 Østerrike
•  Reiseleder
• Reisen i moderne turistbuss

Tillegg enkeltrom hotell  kr 2000,-
Tillegg singellugar   kr 1800,-
Tillegg utvendig lugar  kr 920,- pr lug.

Påstigningstabell: A

Med Pisa, Firenze og Elba

28



Dag 1: Til Oslo
Etter påstigning reiser vi til Oslo hvor vi får utdelt våre board-
ingkort og kan gå om bord i Color Line sin flotte Kielbåt. Inn-
kvartering i 3*** innvendige lugarer. Båtavgang fra Oslo er kl 
14.00. Om bord er det mange ting  man kan utforske i løpet 
av ettermiddagen. Fra observasjon lounge i 14 etasje har man 
en flott utsikt når vi seiler ut Oslofjorden.  Felles middag om 
kvelden.

Dag 2: Kiel – Schweinfürt  660 km
Vi nyter en deilig frokost i skipets restaurant før vi legger til 
kai i Kiel. Etter å ha tatt plass i bussen passerer vi raskt Ham-
burg og Hannover. Når vi når Kassel begynner landskapet å 
endre seg fra flate sletter til skogkledde åser. På ettermiddagen 
ankommer vi vårt gode hotell på Maininsel i Schweinfurt

Dag 3: Schweinfürt – Lugano 520 km  
Etter frokost går reisen videre sydover.Vi krysser grensen til 
Sveits ved Bregenz og ankommer Lugano på ettermiddagen 
for overnatting. Byen ligger vakkert til ved Lugano sjøen og 
blir vårt første møte med palmer og andre eksotiske vekster.

Dag 4: Lugano – Cinque Terre - Lido de Ca-
maiore 380 km 
Vi passerer raskt grensen til Italia og kjører ned forbi Milano 
og videre til havnebyen La Spezia. Utenfor La Spezia finner 
vi Cinque Terre. Dette er en vernet del av den klippefylte kys-
tlinjen langs Riviera de Levante. Navnet henviser til de fem 
landsbyene som tilsynelatende klamrer seg fast til kanten av 
de bratte klippene.Vi parkerer bussen utenfor Manarola. Det 
er cirka 10 minutter og gå ned til byen. Fra Manarola går det 
en sti til nabobyen Riomaggiore. Stien kalles Via dell`Amore 
– de elskendes sti og byr på en fantastisk utsikt utover Mid-
delhavet. Vi spiser lunsj i Manarola. Etter noen deilige timer 
langs Cinque Terre kysten fortsetter vi til Lido de Camaiore. 
Her skal vi bo på Hotel Caesar. Et 4* hotell med svommebas-
seng, egen SPA avdeling og havet er rett over gaten. Alle rom 
har balkong. Les mer om hotellet på www.caesarhotel.it

Dag 5: Fridag i Lido di Camaiore 
Første dagen i Italia. Vi satser på pent vær slik at vi kan bruke 
hotellets flotte uteområde med solsenger og basseng. Stranden 
er rett over gaten – hør med hotellet om hvor det er best å gå 
ned på stranden. Vi møtes til middag om kvelden

Dag 6: Utflukt til Pisa og Lucca. 60 km 
Etter flere dager på reisefot spiser vi en sen frokost. Før vi 
utpå formiddagen reise til Pisa. Med sin store handelsflåte var 
Pisa en maktfaktor i det vestlige Middelhav på 1100 tallet. Ut-
strakt handel med Spania og Nord – Afrika, brakte velstand til 
byen. Dette gjenspeiles fortsatt i byens flotte bygninger.  Mest 
kjent er Kampanilen, det skjeve tårn. Men det finnes også an-
dre flotte bygninger på Campo de Miracoli - mirakel plassen. 
Dagens siste stopp er i byen Lucca, som er omgitt av mas-
sive murstensmurer. Vi skal også besøke San Martino, Luc-
cas spennende domkirke. Vi er tilbake i Lido de Camiore på 
ettermiddagen.

Dag 7: Utflukt til Firenze 220 km 
I dag blir det tur til kulturbyen Firenze. Fra Michelangelo 
høyden har vi flott utsikt utover byen, elven Arno og broen 
Ponte Vecchio. Denne gamle broen er litt spesiell med alle 
butikkene og basarene som ligger på hver sin side. Selve det 
historiske senteret er ganske kompakt så her tar vi oss frem til 
fots da byene er stengt for busser. Her finner vi Baptisteriet 
med sine praktfulle dører og den store domen Santa Maria del 
Fiore. Etter rundturen har vi tid på egenhånd. Noen vil da kan-
skje besøke Uffizi Galleriene – eller nyte en deilig italiensk 
iskrem på Piazza della Signoria. Vi er tilbake på hotellet om 
ettermiddagen

Dag 8: Utflukt til Elba  300 km 
Etter frokost reiser vi sydover mot havnebyen Piomboni. Her 
går vi om bord i fergen til Moby Lines som tar oss med over til 
øya Elba. Vi legger til kai i hovedbyen Porteferraio. Napoleon 
bodde 9 måneder på øya etter Paris sitt fall i 1814. Vi skal be-
søke residensen hvor han bodde. Ellers er øya et populært feri-
ested med flotte strender på vestsiden . Østsiden er mer kupert 
og dramatisk. Bestående av klipper, steinete strender. Midt på 
øya finner vi olivenlunder og vinmarker. Vi spiser felles lunsj 
på Elba. Lokal guide er med oss på utflukten. På ettermidda-
gen returnerer vi tilbake til Lido de Camiore. 

Dag 9: Fridag i Lido de Camaiore 
Vi nyter den siste dagen i Lido de Camiore til litt shopping, 
avslapping ved bassenget, eller noen vil kanskje bestille litt 
SPA behandlinger.

Dag 10: Lido de Camaiore – Kufstein  610 km 
Da er tiden kommet for å ta farvel med Lido de Camiore.  
Kursen settes nordover mot Brennerpasset og Innsbruck og vi 
ankommer grensebyen Kufstein på ettermiddagen.

Dag 11: Kufstein  – Hildesheim  720 km 
I dag fortsetter vi Nordover forbi München, Nürnberg, Kassel 
og kommer til Hildesheim og Ven der Valk hotellet mit på den 
gamle markedsplassen.

Dag 12: Hildesheim – Kiel  330 km
I dag er målet Kiel og Color Line sitt flotte skip. Ettermidda-
gen kan man hygge seg i skipets salonger, kanskje en tur i spa 
avdelingen før vi møtes til middag om kvelden.

Dag 13: Oslo - Hjemstedene 
Under innseilingen til Oslo nyter vi en deilig frokost. Vel i 
land tar vi nok engang plass i bussen og returnerer til Sande 
og vestfoldbyene

Lido de Camiore Toscana Italia

13 dager med avreise torsdag 22. juni 2017

29



Opplev Lofoten
Lofoten er fjell og tinder, storhav og lune viker, 
strender og store uberørte landområder. Lofoten er 
sol til frokost, storm til middag og havblikk til kvelds. 
Små maleriske fiskevær oppleves som eventyr fra 
virkeligheten. I løpet av disse dagene besøker vi 
perler som Å, Reine, Stamsund og Henningsvær. Vi 
besøker også Loftr Vikingemuseet på Borg, her har 
arkeologene gravd ut det største hus fra vikingtiden 
som noen gang er funnet. I dag er museet bygd opp 
rundt en  imponerende rekonstruksjon av høvdinge-
huset i full størrelse (83 m langt) og vikingeskipet 
Lofotr rekonstruert etter Gokstadskipet.Båttur inn 
den unike Trollfjorden i Raftsundet, hvor stupbratte 
fjellvegger stiger mot himmelen. En opplevelse av 

de sjeldne. Vi prøver fiskelykken underveis. Nytt av året 
er at vi tar med oss Vesterålen. Her skal vi på hvalsafari 
og besøke det sagnomsuste fiskeværet Nyksund. «Mer  
eksotisk enn det meste», sa Gutta på tur etter sitt besøk.  
Så bli med på en uformell og steikanes arti tur til 
Lofoten og Vesterålen!

13 dager med avreise 28. juni 2017

13 DAGER MED AVREISE 28. JUNI 2017

Kr. 22.900,-

Prisen inkluderer:
• 1 natt på Scandic Nidelven Hotell  
 Trondheim
• 1 natt på Meyergården Hotell Mo i  
 Rana
• 3 netter på Thon Svolvær Hotell
• 3 netter på Strand Hotell
• 1 natt på Thon Bodø Hotel
• 1 natt på De syv søstre Hotel i 
 Sandnessjøen
• 1 natt på Rock City Namsos Hotel
• 1 natt på Skifer Hotel Oppdal
• 12 frokoster, 11 lunsjer og 
 12 middager
• Hvalsafari med Hvalgaranti   
 (væravhengig)
• Tur med Hurtigruta fra Stokmarknes  
 til Svolvær
• Besøk på Vikingmuseet på Borg
• Besøk på Hurtigrute museet
• Besøk hos Smeden i Sund
• Entre og omvisning på Peter Dass 
 Museet
• Alle 11 fergene
• Reiseleder
• Reisen i Setra Topclas Turistbuss
 
Tillegg for enkeltrom kr 4100,-
Påstigningstabell: B 

Vesterålen og Helgelandskysten
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Dag 1: Hjemsteder - Trondheim
Vi reiser fra Vestfold og Drammen og nordover mot Elverum. 
Herfra følger vi Østerdalen opp til Alvdal og videre til Trond-
heim. Vi ankommer Trondheim på ettermiddagen. Felles 
middag på hotellet om kvelden. Overnatting på Rica Hotel 
Nidelven

Dag 2: Trondheim - Mo I Rana
Etter en solid frokost tar vi plass i bussen. Nå går det nordover 
forbi Steinkjer og Snåsavatnet før vi passerer grensen til Nord-
land ved Majavatn. Etter Mosjøen kjører vi over Korgenfjellet 
til Mo I Rana, hvor vi skal bo på Meyergården Hotell.

Dag 3: Mo I Rana - Sortland
Vi tar farvel med Mo i Rana etter frokost. Vi passerer igjen-
nom Dunderlandsdalen og over Saltfjellet hvor vi passerer po-
larsirkelen. Videre nordover Saltdalen forbi Rognan, Fauske 
til Bogenes. Her tar vi fergen over til Lødingen og fortsetter 
videre til Sortland og Strand Hotel. Strand Hotell drives av 
Sortland Hotell så bespisningen foregår på Sortland Hotell ca 
250 meter unna. Vi står på venteliste for overnatting på Sort-
land Hotell.
 
Dag 4: Hvalsafari
I dag venter nye opplevelser. Vi kjører ut til Andenes som 
ligger helt nord på Andøya. Om sommeren er det i hovedsak 
Spermhval som oppholder seg i området utenfor Andenes. 
Men det er også mulighet for å komme over andre hvalty-
per, typisk er Spekkhugger og Grindhval. Turen tar fra 2 til 
4 timer avhengig av hvor hvalene er og hvordan været er. Det 
serveres grønnsakssuppe på båten. Hjemturen går på vestsiden 
av Andøya som er definert som nasjonal turistvei. Denne ut-
flukten er væravhengig.

Dag 5: Utflukt i Vesterålen
Øyområdet Vesterålen omfatter kommunene Hadsel, Sort-
land, Bø, Øksnes og Andøy. Naturen her rommer det mest, fra 
frådende storhav og mild skjærgård til kakofoniske fuglefjell 
og stille våtmarker. Været skifter veldig raskt. Vi reiser helt 
vest til Bø og videre opp til det idylliske fiskeværet Nyksund, 
som var et av det store fiskeværene  rundt år 1900. I 1970 var 
være så godt som fraflyttet. I dag er det blåst liv i Nyksund 
igjen. Nye krefter og nye ideer skaper et helårssamfunn  med 
mange aktivitetstilbud for tilreisende. Vi spiser lunsj i Nyksund 
og er tilbake i Sortland på ettermiddagen.

Dag 6: Sortland – Svolvær
I dag skal vi forflytte oss sydover til Lofoten. Vi besøker hur-
tigrutemuseet i Stokmarknes. Her får vi kunnskap om hvor 
viktig hurtigruten har vært for bosetningen langs norskekys-
ten. Vi fortsetter så videre mot Svolvær og Thon Hotellet i 
Svolvær. Middag på hotellet.

13 dager med avreise 28. juni 2017
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Dag 7:  Fridag i Svolvær
I dag har vi fridag. Frokost og middag på hotellet. Hotellet ligger 
i sentrum av Svolvær her er det ange gallerier og koselige kafeer. 
Det er også muligheter til å ta turen til Kabelvåg. Her finner man 
Lofotmuseet som forteller om væreiere og fiskernes liv og leven i 
gamle dager. Et besøk på akvariet eller i Lofot Katedralen er også 
å anbefale.

Dag 8: Utflukt i Lofoten
I dag skal vi på utflukt i Lofoten. Vi reiser først ut til glassblåsern 
i Vikten. Vi skal besøke Smeden i Sund – en ordentlig fargeklatt 
som produserer og smir skarver. Han har også et eget marinemu-
seum med mange gode gamle båtmotorer. I dag spiser vi lunsj i 
fiskeværet Reine. På ettermiddagen besøker vi vikingmuseet på 
Borg. En dag med mange opplevelser og flott natur.

Dag 9: Svolvær - Bodø
Etter noen uforglemmelig dager, må vi ta fatt på hjemveien. På 
ny krysser vi Vestfjorden med ferge fra Moskenes til Bodø. Vi an-
kommer Bodø kl 16.00. og kjører til vårt hotell Thon Hotel Nord-
lys, somligger vakkert tl helt nede ved havnen.  Felles middag på 
kvelden.

Dag 10: Bodø – Sandnessjøen
Rett utenfro Bodø svinger vi inn på RV 17 som bringer oss sydover 
langs Helgelandskysten, en av landets vakreste veistrekninger. Vi 
tar en stopp ved Saltstraumen – en av verdens sterkeste malstrøm-
mer. Rett før Ørnes passerer vi minnesmerket etter ubåten Urædd, 
som sankt rett utenfor kysten her. Vi passerer også gjennom Svar-
tistunnellen og videre langs Hålandsfjorden til Forøy, hvor vi kan 
se noen av Svartisens brearmer. Vi tar ferge fra Forøy til Ågeskaret. 
Så krysser vi halvøya mellom Ågeskaret og Kilboghavn Denne fer-
gestrekningen krysser 4 fjordarmen og har en prektig utsikt mot 
havet.  Vi kjører langs fjord og fjell , langs Sjona til Nesna. Her 
ferger vi over Ranafjorden til Levang. Vi ankommer Sandnessjøen 
for overnatting.

Dag 11: Sandnessjøen – Namsos
På Aldstadhaug holdt dikteren og presten Peter Dass til. Her har 
man bygd opp et helt nytt museum. Vi får en omvisning i kirken og 
på museet. Fra Tjøtta tar vi fergen over til Forvik og nok en ferge 
over Velfjorden til Horn. Vi passerer Brønnøysund og dagens siste 
ferge tar vi fra Vennesund til Holm. Vi passerer Høylandet og kom-
mer til Namsos på ettermiddagen for overnatting.

Dag 12: Namsos – Oppdal
I dag reiser vi videre sydover fra Namsos via Sundet og Årnes og 
Ørlandet. Vi tar fergen fra Brekstad over Kråkvågfjorden til Valset. 
Så kjører vi langs Trondheimsfjorden forbi Orkanger og til vinter-
sportstedet Oppdal for overnatting.

Dag 13: Oppdal - Hjemstedene
Vi inntar en god frokost før vi begynner på turens siste dag. Vi 
reiser sydover gjennom Gudbrandsdalen og stopper for lunsj ved 
Lillehammer. Siste etappe langs E-6 til Oslo og videre til våre 
hjemsteder.



5 DAGER MED AVREISE 5. JULI 2017

Kr. 7.900,-

Prisen inkluderer:
• 4 netter på Nordfjordeid Hotell
• 4 frokoster, 5 lunsjer, 4 middager
• Utflukt til Selja Klosterruiner
• Besøk på Vestkapp
• Utflukt til Union Hotel i Øye
• Besøk på Ivar Aasen tunet
• Besøk på Andreas Svor Museet
• Alle ferger
• Reisen i Setra TopClas turistbuss

Tillegg enkeltrom kr 1800,-

Påstigningstabell: B
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Nordfjordeid, Vestkapp og Selje Klosterruiner

En opplevelsesrik sommertur til Nordfjordeid. Her 
skal vi bo 4 netter på Nordfjordeid Hotell. Her ser-
verer man god mat, muligheter for massasje og 
SPA behandlinger eller ta seg en svømmetur i ho-
tellets svømme-basseng. Fra Nordfjordeid reiser vi 
til kloster-ruinene på Selja. Vi besøker Vestkapp, 
Norges vestligste punkt på festlandet. Her kan vi 
se utover det mektige Stadhavet. I Hornindal be-
søker vi museet til Andreas Svor en av våre store 
billedhuggere. I nabohuset som heter ”Huset Vårt” 
tar man vare på norske mattradisjoner. Et av våre 

Dag 1: Til Nordfjordeid
Etter påstigning reiser mot Lillehammer for lunsj. Turen vi-
dere går oppover Gudbrandsdalen til Otta. Her tar vi inn på RV 
15 via Lom og over Strynefjellet til Nordfjordeid, hvor skal vi 
bo i 4 netter på Nordfjordeid Hotell. Vi møtes til middag om 
kvelden.

Dag 2: Hornindal og Andreas Svor
Med sine 514 meter er Hornindalsvatnet Europas dypeste 
innsjø. Her finner vi også museet hvor det er utstilt skulpturer 
etter bygda store skulptør – Anders Svor. Han har blant annet 
laget Svend Foyn monumentet i Tønsberg. Rett ved museet 
ligger også ”Huset Vårt” som tar vare på lokale mat tradisjon-
er. Her får vi servert vår lunsj og kanskje litt informasjon om 
norsk tradisjonsmat. Vi returnerer til hotellet etter lunsj. Etter-
middagen kan brukes i hotellets svømmebasseng eller kanskje 
du vil koste på de en liten SPA behandling. Felles middag på 
hotellet om kvelden.

Dag 3: Utflukt til Selja Klosterruiner og Stad
I dag skal vi besøke klosterruinene på Selja, vestlandets første 
bispesete og landets eldste pilgrimsmål. Etter en 15 minutters 
båttur kommer vi ut til ruinene etter benediktinerklosteret og 
kirken som var viet til St. Albanus. Vi får også med oss ruinene 
etter Sunnivakirken. St. Sunniva er den eneste kvinnelige hel-
genen i Norge. Den kristne irske kongsdatteren flyktet da en 
hedensk høvding ville gifte seg med henne. Sammen med en 
del av følge sitt kom hun i land på Selja, der hun led martyr 
døden. Dagens neste mål er Vestkapp. Vi kjører ut til utsikts-
punktet ”Kjerringa”. Her er det 496 meter rett ned i havet. 
Nede på havet stamper skipene seg rundt Stad. Er det godvær 
har vi flott utsikt mot Sunnmørsalpene, Hornelen, Åfotbreen 
og fjellene mot Olden. . 

Dag 4: Utflukt til Union Hotel i Øye
Etter frokost reiser vi først til Volda og videre mot Ørsta. Vi 
gjør et stopp på Ivar Aasen tunet. Ivar Aasen regnes som ska-
peren av det nynorske skriftspråket. Inne på senteret inviteres 
du til å se og å lytte, som senteret selv sier ”til å undres over 

5 dager med avreise onsdag 5. juli 2017 

det språklige mangfoldet i verden”. For å komme til Øye må vi ta 
fergen fra Sæbø til Leknes. Der Nordangsdalen møter fjorden helt 
øst i Ørsta kommune ligger det vakre hotellet i sveitserstil. Hotellet 
ble levert som byggesett fra M. Thams & co i Trondheim og fraktet 
med båt til Øye. Her åpnet man hotellet i 1891. Av gjestebøkene 
kommer det frem at hotellet hadde mange celebre gjester. Vi spiser 
lunsj på Union Hotel. Hvis veien gjennom Nordangsdalen er åpnet 
kjører vi den til Hellesylt.

Dag 5: Nordfjordeid – Hjemstedene
I dag er det slutt på vårt opphold i Nordfjordeid. Turen hjem går 
med ferge fra Lote til Anda og videre til Skei. Etter en stopp ved 
Audhild Vikens suvenir butikk, følger vi Fjærlandsveien til Sogn-
dal. Vel over Filefjell stopper vi for dagens lunsj på Tyinkrysset. 
Etter lunsj reiser vi nedover Valdres og Begnadalen til Oslo.

mest berømte hoteller finner vi i Øye – Hotell Union. 
Her har celebriteter fra hele verden kommet på besøk 
i over 100 år. Bli med på en spennende sommertur 
til vestlandet. Her blir det mange opplevelser, flott 
natur og god mat.



Dag 1: Til Flekkefjord
Dagens etappe går via Sørlandet til Maritim Fjordhotell i Fle-
kkefjord for overnatting. På veien dit stopper vi og spiser lunsj.

Dag 2: Mandal - Nordsjøveien - Stavanger
Ved Flekkefjord dreier vi av og følger Nordsjøveien nordvest mot 
Jæren. Peder Friis, som var prest i Egersund på slutten av 1500 
tallet mente at landskapet langs  Nordsjøveien var skapt av Guds 
vrede. Her skifte landskapet fra nakne og utrolige heier, til brat-
te stigninger ved Jøssingfjorden. Lunsj serveres i Egersund. På 
Jæren besøker vi også utsalget til Sandnes Garn og Høyang Pola-
ris. Overnatting på Rica Hotel Victoria midt i Stavanger sentrum.

Dag 3: Besøk på blomsterøya Sør Hidle - Flor & 
Fjære
Vi har formiddagen fri i Stavanger. Muligheter for å besøke 
gamle Stavanger, domkirken, oljemuseet  eller bare nyte livet 
rundt vågen. På formiddagen møtes vi på bryggen og tar båten 
ut til øya Sør-Hidle Her blir vi tatt i mot av vertskapet og får en 
orientering om hvordan denne fantastiske blomsterprakten er 
blitt til. I de senere år er det åpnet en kinesisk hage, en engel-
skhage, urtehage og i fjor en norsk staudehage. Så her skjer det 
stadig forandringer og hvert år er det nye planter, farger og sa-
mensetninger. Vi får også servert en fantastisk lunsj - hvor alt 
blir laget etter gode gamle oppskrifter. På ettermiddagen blir 
vi hentet igjen med båten og tar turen inn til Stavanger igjen.

Dag 4: Stavanger - Hovden
Vi drar tidlig fra Stavanger og kjører til Lauvik. Her kjører 
vi om bord i bilfergen som tar oss med inn Lysefjorden til 
Lyseboten. Vi passerer Prekestolen og Kjerrag. Vi spiser lunsj 
på ”Ørnerede” som henger ut over Lysefjorden. I Setesdalen 
besøker vi Bykle Gamle kirke, Hassle Sølvsmie i Valle og den 
store Vatnedalsdemningen. Vel fremme på Hovden sjekker vi 
inn på Hovdestøylen Hotell.

Dag 5: Hovden - Hjemstedene
Etter en deilig frokost starter turen med noen mil i flott høyfjell-
snatur, ned til Haukeligrend. Dagens lunsj inntas på Norsjø Hotell.  
Siste etappe via Gvarv, Skien, Vestfold og til Oslo

5 DAGER MED AVREISE 17. JULI OG 
14. AUGUST 2017

Kr. 8.600,-

Prisen inkluderer:
• 1 natt på Maritim fjordhotell
• 2 netter på Clarion hotel i Stavanger
• 1 natt på Hovdestøylen
• 4 frokoster
• 5 lunsjer
• 4 middager
• Besøk på Flor og Fjære
• Båttur på Lysefjorden
• Besøk ved Vatnedalsdammen
• Besøk i Bykle Gamle Kirke
• Reisen i Setra TopClas Turistbuss
 
Tillegg enkeltrom kr 1500,-

Påstigningstabell: G

Flor og fjære
Ikke passer vel utrykket; ”du tror det ikke før du 
får se det” bedre enn akkurat når opplevelsene på 
denne turen skal beskrives. Vel er Nordsjøveien og 
det sørvestlandske kystlandskap både malerisk og 
vakkert,  våre fjelloverganger mektige og høyfjell-
snaturen storslått, men når du etter en herlig båttur 

går i land på øya Sør Hidle da. Her åpenbarer det seg 
en blomsterprakt man ikke kunne tenke seg fantes ute i 
det norske havgapet. Skulle du ha vært her tidligere så 
har det de siste to årene skjedd store utvidelser og nye 
hager er kommet til. Vi kan love deg mange fantastiske 
opplevelser.

5 dager med avreise 17. juli og 14. august 2017
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5 dager med avreise onsdag 5. juli 2017 



6 DAGER MED AVREISE 11. JULI 2017

Kr. 9.950,-

Prisen inkluderer:
• 4 netter på Nordic C Hotel i 
 Stockholm
• 1 natt på Stadt Hotellet i Lidköping
• 5 frokoster, 4 lunsj, 5 middager
• Båttur til Drottningholm Slott
• Entre til Skansen
• Entre til Vasamuseet
• Lokal guide i Stockholm 3 timer
• Båtreisen Strømstad – Sandefjord
• Reisen i Setra TopClas turistbuss
• Bompenger
 
Tillegg for enkeltrom kr   2 600,-

 
Påstigningstabell: B

Stockholm
Stockholm markedsfører seg som ”skjønnheten ved 
vannet”. Og vannet har satt sitt preg på byen. Den 
omtales også som Nordens Venedig. Bygget på 14 
øyer mellom innsjøen Mälaren og Østersjøen. Det 
maritime har alltid betydd mye for Stockholm. I dag 
går det ferger til Finland, Estland, Latvia, Åland og 
Gotland. Byen besøkes også av mange cruiseskip i 
løpet av sommeren. Fra Strandvegen går det et utall 
av sightseeing båter på korte skjærgårdsturer. Sver-
iges mest besøkte museum knyttes også til sjøen. 
Vasamuseet forteller historien om det fantastiske 
Vasaskipet som kullseilte på jomfruturen, etter 
bare 1300 meters seilas. I nærheten finner vi også 

Skansen, Grøna lund og Junibacken som tar for seg 
alle figurene til Astrid Lindgren. Fra Djurgården ser 
vi over til Gamla Staden og slottet, hvor det er vakt-
skifte hver dag kl 12.00. Etter vaktskifte kan man 
rusle en tur i det gamle middelalder kvarteret som 
ligger bak slottet. Her finner vi også Storkyrkan, 
som rommer enorme kunstskatter. Her finnes blant 
annet skulpturen av Bernt Notke fra 1489 hvor den 
legendariske Skt Jørgen dreper dragen. Som alle an-
dre storbyer så har Stockholm et stort utvalg i shop-
pingmuligheter. Ved Sergelstorg finner vi kjøpesen-
trene Åhlèns og NK. Bli med på spennende dager 
i Stockholm

6 dager med avreise tirsdag 11. juli 2017
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6 dager med avreise tirsdag 11. juli 2017

Dag 1: Til Stockholm 600 km
Turen går via Askim og Mysen til Ørje, hvor vi krysser grensen 
og kjører inn til Sverige.  Etter en kaffestopp fortsetter vi til 
Väneren og Karlstad, hvor vi spiser lunsj. Fra Karlstad fortset-
ter vi mot Stockholm. Vi passerer Karlskoga, Arboga og Es-
kilstuna før vi ankommer Stockholm. Overnatting på Nordic 
C hotell.

Dag 2: Opphold i Stockholm
Frokost på hotellet. Vår lokal guide møter oss på hotellet og blir 
med oss på en rundtur i Sveriges hovedstad. Vi stifter nærmere 
bekjentskap med sentrum av Stockholm og Gamla Stan. Her lig-
ger også slottet og den vakre domkirken vi avslutter rundturen 
med lunsj på Skansen. Gode og mette kan vi se nærmere på 
Skansen som er verdens første friluftsmuseum. 150 hus fortel-
ler hvordan man levede i tidligere tider. Man kan også besøke 
bjørnene på Bjørneberget. I april presenterer man nye bjørner 
som er komet til iløpet av vinteren. Middag på hotellet.

Dag 3: Opphold i Stockholm
Vi starter dagen med en god frokost. Etter frokost besøker 
vi Vasamuseet hvor det fantastiske Vasaskipet er utstilt. Ski-
pet ble sjøsatt i august i 1628 og sank etter bare 1300 me-
ters seilas. I 1956 ble skipet lokalisert og etter hvert hevet. I 
1990 åpnet dette fantastiske museet. Andre severdigheter på 
Djurgården er Nordiska Museet, Junibacken med skikkelser 
fra Astrid Lindgrens verden. Du finner også Aquaria, Grøna 
Lund og Liljevalchs konsthall her, så mange severdigheter på 
Djurgården.  Bussen tar oss med bort til sentrum, Lunsj på 
egenhånd. Vi møtes igjen til middag på hotellet. 

Dag 4: Båttur til Stockholm skjærgården
Stockholm er kjent for sin fantastiske skjærgård og i dag skal 
vi være med på en flott båttur ut til Drottningholm Slott Vi går 
om bord i en av de tradisjonsrike båtene som tar oss med ut i 
skjærgården. Om bord serveres det en deilig lunsj meny. Når 
vi kommer til Drottningholm har vi litt tid til så se på slottet 
og den fantastiske parken. Vi går så om bord i båten igjen og 
returnerer til Stockholm.

Dag 5: Stockholm – Lidköping
Etter frokost tar vi farvel med Stockholm. Vi reiser sydover 
mot innsjøen Vättern. Her skal vi stoppe i det lille tettst-
edet Granna. Dette er selve polkagris byen i Sverige. Her 
produserer man polkagris over en lav sko. Å reiser vi videre 
forbi Jönköping til Lidköping som ligger helt i sydenden av 
Väneren.

Dag 6: Lidköping  - Strømstad - Sandefjord - 
Oslo
Vi stopper ved Tanum Senteret. Her der det muligheter for å 
handle litt matvarer før fortsetter til Strømstad. Båtavgang kl 
13.30.Lunsjbufeet inkludert drikke serveres på båten. Vi an-
kommer Sandefjord kl 16.00 og fortsetter til Oslo.
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Dag 1: Til Hirtshals
Etter en tidlig avreise kommer vi til Larvik hvor vi går om 
bord i Color Line sin Superspeed II. Etter avgang kl 8 serveres 
det en deilig frokostbufe i restauranten ”Catch me if you can”. 
Vi ankommer Hirtshals kl 11.45. og kjører sydover Jylland til 
Golf Hotell Viborg, hvor vi skal bo i 3 netter. Noen vil kanskje 
en tur i svømmebassenget før vi møtes til middag.

Dag 2: Utflukt til Løveparken
Frokost serveres på hotllet. I dag skal vi på utflukt til Løveparken 
i Give. Her går dyrene fritt ute på ”savannen”. Vi kjører bussen 
over savannen forbi giraffer, zebraer, strutser, løver og mange an-
dre dyr. Etter rundturen har vi tid på egenhånd i parken før vi 
returnerer til hotellet. Middag på hotellet.

Dag 3: Utflukt til Legoland
For alle barn, og kanskje de voksne også, så er vel Legoland det 
mest spennende landet i hele verden. Her er verden gjenskapt 
i legoklosser. Fantastiske byggeverk, karuseller, westernby og 
adventure land er bare noe av det som tilbys. Vi bruker hele 
dagen i Legoland før vi returnerer til hotellet. Felles middag 
på hotellet. 

Dag 4: Fredericia – Hjemstedene.
Etter frokost setter vi kursen mot Hirtshals, hvor vi går om 
bord i Superspeed 2 som tar oss med til Larvik. Det serveres 
lunsjbord på båten. Fra Larvik kjører vi mot Oslo for avstign-
ing.

4 DAGER MED AVREISE 12. JULI 2017

1 Voksen kr 6 500,-
1 Voksen & 1 Barn  kr 9 200,-
1 voksen & 2 barn  kr 12 800,-
1 voksen & 3 barn  kr 15 900,-
2 voksne       kr 10 800,-
2 voksen & 1 barn  kr 13 900,-
2 Voksen & 2 barn     kr 16 900,-
2 voksen & 3 barn  kr 20 900  

Prisen inkluderer:
• Båtreisen Larvik - Hirtshals  t/r
• 3 netter på Golf Hotell Viborg
• 4 frokoster, 1 lunsj, 3 middager
• Entre til Løveparken
• Entre til Legoland
• Reisen i Setra TopClas turistbuss.

Påstigningstabell: I

Legoland og Løveparken
Bli med på et eventyr i et land bygget av 45 mil-
lioner LEGO® klosser og nyt samværet og leken. 
Se barna hygge seg og ha det gøy. Bli selv som barn 
igjen og nyt opplevelsene sammen. Parken er bar-
nas paradis med fantasi, kreativitet og opplevelser. 
Ikke langt unna finner vi Giveskudzoo eller bedre 
kjent som løveparken. Her finner man cirka 80 for-
skjellige dyrearter som rusler rundt på ”savannen”.

4 dager med avreise onsdag 12. juli 2017
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Dag 1: Til Bengtsfors
Vi begynner påstigningen i Oslo og kjører sydover til San-
defjord hvor vi går om bord i Color Viking som har avgang 
kl 10.00. Ombord serveres en deilig frokostbufeet. Kl 13.00. 
legger vi til kai i Strømstad. Etter at alle er kommet om bord i 
bussen setter vi kursen mot Bengtsfors. På en odde i Laxsjön 
finner vi Baldersnäs Herregård. Vi får en omvisning og tid til 
å se nærmere på det fantastiske hageanlegg som omgir her-
regården Vi skal overnatte i Bengtsfors på Hotel Dalia som 
ligger vakkert til nede ved innsjøen Lelång. Middag på hotel-
let.

Dag 2: Utflukt på Dalslandskanal
I Håverud finner vi den berømte Akvedukten. Dette er som et 
stort badekar som er åpnet i begge ender og er lagt på tvers mel-
lom to fjellhyller. Igjennom her seiler båten. Ved Håverud finnes 
også en næringslivsutstilling fra Dalsland og en del små utslag 
med forskjellige suvenirer og brukskunst. På området finnes også 
et kanalmuseet som forteller historien til Dalslandskanal. Vi skal 
være med en av kanalbåtene opp igjennom slusene i Håverud og 
gjennom Akvedukten. Båtturen tar cirka 2,5 timer. Vi spiser lunsj 
i Håverud. På veien tilbake til Bengtsfors skal vi også besøke 
Fröskog Kirke en av de mest spesielle kirkene i Dalsland. Kirken 
er bygget i 1729 med liggende tømmer og trefliser på taket og 
en innvendig utsmykning i barokkstil. Felles middag på hotellet. 

Dag 3: Bengtsfors - Töcksfors - Drammen
Etter en sen frokost setter vi oss i bussen og reiser nordover 
gjennom Dalsland til Töcksfors. Vi stopper ved det store sen-
teret slik at man kan få med seg litt svensk flesk hjem. Det er 
også muligheter for å få seg en matbit. Hjemturen går via Ørje, 
Askim til Oslo og videre avstigning sydover mot Larvik.

3 DAGER MED AVREISE 22. JULI 2017

Kr. 4.390,-

Prisen inkluderer:
•  Båtreisen Sandefjord - Strømstad
• Frokostbufeet på båten
• Omvisning Baldersnäs Herregård
 • Kaffe og kake på Baldersnes
• Besøk i Fröskog Kirke
• 2 netter i dobbeltrom på Hotel Dalia
• 2 frokost & 2 middag på hotellet.
• Båttur på Dalslandskanal inkl lunsj
• Shopping i Töcksfors
• Reise i Setra TopClass Turistbus
 
Tillegg enkeltrom kr 1100,-

Påstigningstabell: E

Dalslandskanal
Etter kun 4 års anleggsarbeid åpnet Dalslandskanal-
en i 1868. Den er hele 254 kilometer og består av 
hele 29 sluser. Høydeforskjellen fra starten ved 
Väneren og til det høyeste punktet ved Töcken er 
hele 66 meter. Høydepunktet på turen er slusene 
ved Håverud og seilingen gjennom ”Akveduk-
ten”. Dalsland er et naturskjønt område, som vi får 

se fra bussen og vår tur på kanalen. Et besøk på den 
sjarmerende Baldersnäs Herregård med sitt praktfulle 
hageanlegg høres også med. Programmet inneholder 
også båttur med Color Line fra Sandefjord til Strøm-
stad, overnatting på Hotel Dalia i Bengtsfors, besøk i 
Fröskog kirke og shopping i Töcksfors. Så bli med på 
3 begivenhetsrike dager i Dalsland.

3 dager med avreise lørdag  22. juli 2017
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6 DAGER MED AVREISE 25. JULI 2017

Kr. 9.490,-

Prisen inkluderer:
• 1 natt på Bergstaden Hotell
• 3 netter på Grand Hotel Steinkjer
• 1 natt på Skifer hotellet i Oppdal
• 5 frokoster, 5 lunsjer, 5 middager
• Besøk på Aukrustsenteret
• Guidet rundtur i Røros
• Besøk i Røros Kirke
• Billetter til Spelet om Heilage Olav
• Rundtur på den Gyldne Omvei
• Lokal guide i Trondheim
• Reisen i Setra turistbuss

Tillegg for singel rom kr. 1500,-

Påstigningstabell:  B

Spelet om Heilag Olav

Neppe noe navn i Norgeshistorien er bedre kjent enn 
Stiklestad, valplassen der Olav den Hellige falt i år 
1030. Spelet om Heilag Olav er et fantastisk utendørs 
skuespill til minne om denne hendelsen, og fremføres 
hvert år ved Olsoktider. De senere årene fremføres 
spillet på kvelden for å skape litt ekstra stemning.  Vi 
besøker også Den Gyldne Omvei som er en liten avs-
tikker fra E6 i Inderøy kommune. Her har de gjort en 
aktiv markedsføringsjobb for å få frem de de driver 
med. Her er et levende landbruk og en rik kulturarv 
og mange entusiaster. Så må vi ikke glemme bort 
Midt-Norges hovedstad Trondheim. Vi får med oss 
Nidarosdomen den gamle bybrua og den nye be-
byggelsen langs Nidelva.

6 dager med avreise tirsdag 25. juli 2017

Den gylne omvei
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Spelet om Heilag Olav Den gylne omvei

Dag 1: Til Røros 400 km
Etter påstigning reiser vi forbi Minneund og Elverum. Vi har 
dagens lunsj stopp på Rena turisthotell. I Alvdal finner vi 
Aukrustsenteret - Her kan vi se og lære mer om forfatteren 
og humoristen Kjell Aukrust.. Her treffer vi på sykkelreper-
atør Reodor Felgen og hans gode hjelpere Solan og Ludvig 
samt alle de andre som bor i Flåklypa. På torget i Tynset står 
verdens største spark. På Røros sjekker vi inn på Bergstadens 
Hotell. Felles middag om kvelden.

Dag 2: Røros – Steinkjer  260 km
Etter frokost begir vi oss ut på en spasertur i gamle Røros, vi 
besøker den vakre Røros kirke, ser den gamle bebyggelsen ved 
slagghaugene. Lunsj serveres på hotellet.  Etter lunsj reiser vi 
videre over fjellet til SelbuHer står Selbugubben som er korrekt 
antrukket i strikkagenser og selbuvotter. På fjellet er gode mu-
ligheter for å treffe på nissens reinsdyr, som har sommerjobb her. 
Ved Værnes kommer vi ut på E6 igjen og da er det ikke langt til 
Steinkjer. Her skal vi bo på Quality Grand Hotel.

Dag 3: Den Gyldne Omvei
Etter frokost reiser vi på utflukt til Inderøy. Veistrekningen Den 
Gyldne Omvei går gjennom vakkert kulturlandskap i Inderøy 
kommune i Nord-Trøndelag. Det tar 12 minutter og kjøre E6 
mellom Røra og Vist. Den Gyldne omveien tar 8 minutter mer 
eller en dag, ei uke, en sommer eller et helt liv – som det står i 
reklamen. Aktørene langs ruten tilbyr mat, kunst og kulturop-
plevelser, der både tradisjon og nyskapning er ivaretatt.  Vi har 
med oss lokal guide som forteller oss om alle severdighetene. 
Vi besøker bl.a. Nils Aas muséet og Gangstad Gårdsysteri – 
som foruten ost lager en helt himmelsk is.

Dag 4: Spelet om Hellige Olav  70 km
Så er vi komet frem til selve dagen hvor vi skal overvære Spelet om 
Heilage Olav. Spelet utvikles fra år til år og har et magisk grep på 
sitt publikum. Til nå har over 800 000 personer sett forestillingen 
om Olav Haraldssons fall på Stiklestad, som oppføres på Nordens 
største og eldste friluftsteater siden 1954. Om lag 700 personer er 
involvert i og omkring forestillingen. Profesjonelle skuespillere 
står på scenen sammen med amatører. Orkesteret er også sammen-
satt av profesjonelle og amatører. Andre aktører er kor, statister og 
et stort frivillig apparat. “Spelet om Heilag Olav” blir fremført på 
selve slagstedet, Stiklestad, der Olav Haraldsson falt i 1030. Det 
skjer i et miljø og med en ramme som bare natur, historie og dyktige 
aktører kan skape. “Spelet om Heilag Olav” er en dramatisering av 
det som skjedde på gården Sul dagene før slaget på Stiklestad i året 
1030.  Vi har formiddagen til egen disposisjon i Steinkjer får vi 
på ettermiddagen kjører til Stiklestad. Her er det middelalder uker 
så det er mye å se på. Selve forestillingen begynner kl 19.00. Vi 
bruker formiddagen i Steinkjer og spiser lunsj på hotellet før vi re-
iser til Stiklestad. Under spelet arrangeres det middelalderdager på 
Stiklestad med mye og se på. Før forestillingen begynner serveres 
det sodd i restauranten.

Dag 5: Steinkjer – Oppdal  250 km
I Trondheim møter vi vår lokal guide som tar oss med på en 3 tim-
ers rundtur i byen. Vi besøker Haltdalen Stavkirke på Sverresborg 
- Trøndelag Folkemuseum og Kristiansten Festning. Vi passerer 
Stiftsgården, Nidaros Domkirke, Gamle Bybro, NTNU-Gløshau-
gen, og gjør en kort stopp ved byens utsiktspunkt for fotografering. 
Vi spise også lunsj før turen går videre mot Oppdal. Her skal vi bo 
på Skiefer hotellet.

Dag 6: Oppdal – Hjem  450 km
Vi inntar en god frokost før vi begynner på turens siste dag. Vi 
reiser sydover gjennom Gudbrandsdalen og stopper for lunsj ved 
Lillehammer. Siste etappe langs E-6 til Oslo og videre til våre 
hjemsteder.
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Salzburger Land – Saalbach

Opplev ekte sommerstemning i den koselige al-
pelandsbyen Saalbach, 1003 meter over havet. 
Saalbach er den mest berømte skidestinasjonen i 
Salzburger Land med over 60 skitrekk. Du kan ta 
taubane opp til Schattenberg på 2025 meter. Totalt 
er det over 400 km med vandrestier og flere tau-
baner som har oppe sommerstid. Vi skal bo 6 net-
ter på deilige Neuhaus Hotell i Saalbach. Her er det 
innendørs svømmebasseng, muligheter for SPA be-
handlinger. Gågaten og skiheisene ligger nesten 
rett utenfor døren.

12 dager med avreise onsdag 2. august 2017

12 DAGER MED AVREISE 2. AUG. 2017

Kr. 18.900,-

Prisen inkluderer:
•  Båtreisen Oslo – Kiel i dbl innv   
 lugar t/r
• 1 natt på Hotel Primula i Schweinfurt
• 6 netter på Neuhaus Hotell i Saalbach
• 1 natt på Klosterhotel i Nordlingen
• 1 natt på Hotell i Hannover
• 11 frokoster
• 3 lunsjer
• 11 middager
• Båttur på Zeller See
• Tur på Grosglockner
• Tur til «Ørneredet» i Brechtesgaden
• Reiseleder
• Reisen i Setra TopClas turistbuss

Tillegg for enkeltrom:  kr 1200,-
Tillegg for enkeltlugar: kr 2200,-
Tillegg for utvendig lugar:  kr. 920,- p.p.

Påstigningstabell: A

40



Dag 1: Til Oslo
Etter påstigning fortsetter vi inn til Color Line sin terminal i 
Oslo. Her går vi ombord i Color Lines flotte cruiseferge, som 
har avgang kl 14:00. Innkvartering i 3 stjerners innvendige lu-
garer. Ombord får vi tid til å utforske dette spennende skipet 
eller slappe av i hyggelige omgivelser før vi møtes til middag 
om kvelden.

Dag 2: Kiel – Schweinfurt 600 km
Etter ankomst Kiel tar vi plass i bussen og legger i vei sydover 
gjennom Tyskland. Vi passerer Hamburg og Hannover. Når 
vi kommer så langt syd som Kassel begynner landskapet og 
endre seg. Det blir flere bakker og skogkledde åser. Vi ankom-
mer Schweinfurt på ettermiddagen. Middag på hotellet.

Dag 3: Schweinfurt – Saalbach 660 km
I dag er målet Østerrike og Saalback. Vi passerer Bayerns hov-
edstad München og fortsetter videre på naturskjønne veier for-
bi Walchensee og vi har panorama utsikt mot alpene I dag har 
vi bestilt en felles lunsj på en hyggelig restaurant. Vi krysser 
grensen til Østerrike ikke langt fra vintersportstedet Seefeld 
og passerer Innsbruck før vi kommer til Hotell Neuhaus som 
skal være vårt hjem de neste 6 nettene.

Dag 4: Opphold i Saalbach
I dag har vi fri og kan bruke dagen til å bli kjent med hotellet 
og byen. Saalbach har cirka 2100 innbyggere og et lite sen-
trum med litt gågater og butikker. På hotellet er det innendørs 
svømmebasseng og en egen SPA avdeling hvor man kan be-
stille forskjellige typer behandlinger. Det er også gode mu-
ligheter for å ta en taubane opp i fjellen og nyte utsikten eller 
ta en liten vandretur. Middag på hotellet om kvelden.

Dag 5: Utflukt til Berchtesgaden
I dag skal vi besøke fantastiske Berchtesgaden. Vi krysser 
grensen fra Østerrike til Tyskland og kommer ganske snar til 
fjellområdet Berchtesgaden. Martin Borman gjorde området 
til Hitlers sørlige hovedkvarter. Her finnes bl.a. Albert Speers 
hjem, Bormans eget hovedkvarter og middelalderborg og 
Gestapos hovedkvarter. På 1.834 m.o.h. ligger Kehlstein el-
ler Ørneredet, som Bormann bygde og ga i gave til Hitler på 
hans 50 års dag. Fra bussparkeringen  bytter vi over i shut-
telbussene som tar oss med opp på toppen. Så blir det en liten 
heistur før vi kan gå ut på toppen av Kehlstein. Vi spiser lunsj 
i restauranten og returnerer til hotellet på ettermiddagen.

12 dager med avreise onsdag 2. august 2017

Dag 6: Formiddagsutflukt til Zell am See
Etter en deilig frokost reiser vi ned til Zell am See som ligger 
vakkert til nede ved Zeller see. Byen har omtrent 10 000 innbyg-
gere. Vi skal på en liten times båttur på Zeller See. Er været klart 
har vi en fantastisk utsikt mot de mektige fjellene som omgir byen. 
Vi spier lunsj på egenhånd før vi returnerer tilbake til Saalbach.

Dag 7: Utflukt til Grossglockner
Grossglockner Hochalpenstrasse er kanskje den mest berømte veis-
trekningen i hele Østerrike. Med en maksimal stigning på 12% og 
en lengde på 48 km kommer man opp i en høyde på 2571 meter 
over havet. Vi besøker også den lille byen Heiligenblut med den 
gotiske valfartskirken St Vinzenz fra 1500 tallet. Kirken er kanskje 
det mest fotograferte objektet på turen. I dag spiser vi felles lunsj 
i Heiligenblut.

Dag 8: Opphold i Saalbach
Nok en fridag i Saalbach. Prøv deg på en ny fjelltur eller bare slapp 
av ved hotellet. Det er også friluftsbad og minigolf i nærheten av 
hotellet. Frokost og middag serveres på hotellet.

Dag 9: Saalbach - Oberammergau
I dag tar vi farvel med Østerrike. Vi passerer Innsbuck og ved Zirl 
dreier vi av mot Seefeld og Garmisch Partenkirchen. Vi stopper ved 
den praktfulle klosterkirken i Ettal. Fra Ettal er det ikke så langt til 
Nordlingen hvor vi skal bo.

Dag 10: Nordlingen – Hannover
Så er dagen kommet hvor vi sier farvel til Bayern. Vi tar oss ut på 
Autobahn og reiser nordover mot Hannover, hvor vi har siste over-
nattingen på turen. 

Dag 11: Hannover – Kiel
Fra Hannover følger vi A7 nordover gjennom Hamburg til Kiel. 
Her venter nok engang Color Line sitt flotte skip på oss. Båtavgang 
kl 14.00.

Dag 12: Oslo – Hjemstedene
Under innseilingen til Oslo nyter vi en deilig frokost. Vel i land tar 
vi nok en gang plass i bussen og returnerer til våre hjemsteder.
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Gotland med middelalderuken

7 DAGER MED AVREISE 5. AUG. 2017

Kr. 11.900,-

Prisen inkluderer:
• 1 natt på Quality Hotel Park i   
 Sødertelje
• 4 netter på Clarion Hotel på Gotland
• 1 natt på Stadthotellet i Lidköping
• Båt Nynäshamn – visby
• Båt Visby Oskarshamn
• Båt Strømstad Sandefjord.
• Lokal guide på Gotland
• 6 frokoster, 4 lunsjer og 6 middager
• Reisen i Setra TopClas turistbuss

Tillegg for enkelt rom kr. 4000,-

Påstigningstabell:  B

Gotland ligger midt i Østersjøen, 9 mil fra sven-
skekysten og 13 mil fra Latvia. Til vanlig er det 
nærmere 58 000 fastboende personer på øya, men 
om sommeren mangedobles antallet. Gotland er 
nemlig et svært populært feriested. Den største 
byen, Visby, har en av verdens best bevarte mid-
delalderbymurer. Visby har stått på UNESCOS 
verdensarvliste siden 1995. Byen var et frem-
tredende medlem i handelsforbundet Hansa på 
1100- og 1200-tallet, og fortsatt er mange av 
datidens bygninger og kirkeruiner bevart.  Visby 
er også en av byene i Sverige med høyest restau-
ranttetthet, noe som lokker til mange kulinariske 
smaksopplevelser. Lam, fisk og lokalproduserte 
råvarer som asparges og trøffel er blant spesial-
itetene. Den gotlandske sommernatten er lang og 
lys. Da omgås barnefamilier med festsugne ven-
negjenger og forelskete par i alle aldre på Visbys 

gater. Hele atmosfæren oser av sommer og ferie, 
nesten som på kontinentet.  Ute på landet finner 
du ikke bare variert natur med karrige heier, skog 
og enger, men også over 90 middelalderkirker, 
fornminner fra vikingtiden og mengder av kun-
sthåndverkere av høy klasse. Den nærmere 800 
kilometer lange kysten har både langgrunne 
sandstrender, rullesteinstrender og strandenger. 
Øya er kjent for sine kalksteinpilarer, mektige 
steinformasjoner som havet og vinden har meis-
let ut. Klimaet er mildt med mange soltimer og 
varme høster. I år starter middelalderuken den 
6. august så det er ekstra liv i Visby denne uken. 
Så om kvelden kan du vandre blant gjøglere, fat-
tigjon, adelsfolk for å se på livet i Visby. Vårt 
hotell ligger innenfor bymuren så alt er i gan-
gavstand fra hotellet

7 dager med avreise lørdag 5. august 2017
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Dag 1: Oslo - Sødertelje
Etter påstigning og fortsetter via Ørje og videre mot Karlstad. I 
Ørebro har vi dagens lunsj pause. På ettermiddagen ankommer 
vi Sødertelje for overnatting. Vi skal bo på Quality Hotel Park. 
Middag på hotellet.

Dag 2: Sødertelje - Visby
Etter frokost tar vi plass i bussen og kjører ut til havnebyen 
Nynäshamn. Overfarten til Gotland tar 3 timer. På båten er det 
kafe slik at man kan kjøpe seg noe og spise. Vi legger til kai 
i Visby, hovedstaden på Gotland, På kaien møter vi vår lokal 
guide som tar oss med på en liten sightseeing i Visby. Store 
deler av rundturen foregår til fots. Etter sightseeingen sjekker 
vi inn på vårt hotell Clarion Park.Hotellet ligger rett innenfor 
bymuren. Så her er det lett adgang til Visby sentrum med bu-
tikker, kafeer og restauranter.

Dag 3: Utflukt på den sydlige delen av Gotland
Etter frokost kjører vi langs den vakre kystveien, så langs syd 
man kan komme på øya. Ved Gotlands sydspiss ligger Hobur-
gen, en 35 meter høy klippe. Klippen består av fossilrik ka-
lkstein med innslag av den røde såkalte Hoburgsmarmoren. 
Oppe på fjellet står fyret som ble bygget i 1846. Området rundt 
Hoburgen er en favorittplass for ornitologer, som hver vår og 
høst studerer trekkfugler på reise nordover eller sydover. I 
Kettelvik besøker vi steinmuseet. I gamle dager produserte 
man slipesteiner her. Slipesteinene fra Kettelvik ble eksportert 
rundt i hele Europa. Neste stopp er Bottarvegården, en typisk 
gråd fra 1600 tallet der husene ligger i tette klynger. På vei 
hjem til Visby blir det også et besøk i en av Gotlands merkelig-
ste kirker. Kirken i Öja er kjent for den vakre Öjamadonnan 
og triumfkrusifikset. Kirken er fra 1200 tallet. Vi er tilbake i 
Visby på ettermiddagen. Middag på hotellet.

Dag 4: Utflukt til den nordre delen av Gotland
I dag kjører vi nordover. Farö heter den lille øya på Gotlands nor-
dspiss. Fergeturen ut til Farö tar bare 10 minutter. Her ute bor det 
600 fastboende. Vegitasjonen på Farö består av krattskog, beite-
marker og myrområder. Det var på Farø Bergmann hadde sitt som-
merhus og bodde store deler av året.. Ved kysten finner man lange 
og flotte sandstrender. Vi spiser lunsj iløpet av dagen og returnerer 
til Visby på ettermiddagen.

Dag 5: Opphold i Visby
På tidligere turer til Gotland så har gjestene ønsket litt mere tid i 
Visby. Vi har derfor utvidet turen med 1 dag, som er fri og til egen 
disposisjon i Visby. Det er jo middelalder uke denne uken så det er 
mange aktiviteter i byen. Frokost og middag på hotellet.

Dag 6: Visby – Oskarshamn – Allingsås  330 km
Vi spiser en god frokost og tar farvel med Gotland. Båtavgang fra 
Visby kl 09.30. På hjemturen skal vi seile til Oskarshamn som lig-
ger litt lengre syd i Sverige. Overfarten tar 3 timer. Fra Oskarshamn 
reiser vi gjennom Småland og Vestra Götaland til Lidköping for 
overnatting på Stadshotellet. Middag serveres i restauranten.

Dag 7: Lidköping – Hjemstedene 
Fra Lidköping reiser vi til Strømstad hvor vi tar båten kl 13.30. 
over til Sandefjord. Om bord serveres et deilig lunsjbord. Det er 
også muligheter til å handle tax-free på båten. I Sandefjord går vi 
igjen om bord i bussen og tar fatt på siste etappe til våre hjemst-
eder.
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Det Skotske høyland

Bli kjent med de naturskjønne delene av det 
nordlige Skottland. Der Atlanterhavet møter 
øyrikene Hebridene og Orknøyene. En reise 
gjennom gresskledde åser i grenselandet Bor-
ders, forbi store innsjøer i midt Skottland, 
til den øde Cuillin Rigde på Isle of Skye. Et 
landskap skapt for utfordringer. Dette gjens-
peiler seg i det skotske folk, hardføre, selvbe-
vist og stolte. Skottland har oppfostret noen 
av Storbritannias beste soldater, dristigste 
eventyrere og dyktigste industrifolk. Vi kan 
nevne James Watt som oppfant dampmaskin-
en, eventyrerne Robert Scott og David Living-

12 dager med avreise torsdag 17. august 2017

12 DAGER MED AVREISE 17. AUG. 2017

Kr. 23.900,-

Prisen inkluderer:
• Buss tur/retur Gardermoen
• Fly Oslo – Edinburgh t/r
• 1 natt på Golden Lion Hotel i Stirling
• 1 natt på Balmacara Hotell i Kyle of   
 Lochalsh
• 1 natt på Hotell i Ullapol
• 2 netter på Royal Hotell i Thurso
• 2 netter på Strathspey Hotell i 
 Inverness
• 1 natt på Duke of Fordon Hotell i 
 Kingussie
• 3 netter på Holiday Inn Edinburgh
• 11 frokoster, 6 lunsjer, 11 middager
• Billetter til Military Tatoo
• Entre til Blair Castle
• Entre til Eilean Donan Castle
• Besøk på Whisky destilleri
• Utflukt til Orknøyene
• Lokal guide i Edinburgh
• Entre til Scara Brae
• Entre til Culloden
• Reiseleder
• Reisen i Setra Turistbuss

Tillegg enkelt rom kr 4500,-
Påstigningstabell: D

stone. Skotsk whisky fremstilles fortsatt kun av 
bygg, gjær og kildevann. Prosessen tar kun 3 uker 
men drikken må modnes i minst 3 år før den kan 
nytes. Maten er kraftig og råvarene er ofte fisk el-
ler fårekjøtt. Vil du prøve nasjonalretten - Hagis? 
Hele turen avsluttes med besøk på Edinburghs 
berømte Military Tatoo.

med Isle of Skye og 
Orknøyene
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Det Skotske høyland

Dag 1: Til Gardermoen – Edinburgh - Stirling
Vi reiser fra Skien og Vestfoldbyene tidlig på morgenen. På 
Gardermoen går vi om bord i Norwegians fly til Edinburgh. 
Vi har flyavgang kl 19.50 og lander i Edinburgh kl 20.40. I 
Edinburgh møter vi vår buss og kjører de 50 kilometerne til 
Stirling hvor vi skal bo. Middag på hotellet.

Dag 2: Strling – Malaig  - Isle of Skye.  250 km
I dag skal vi kjøre en av de vakreste veien i Skottland. Ved Fort 
Williams kan vi skue ut mot Ben Nevis, Skottlands høyeste 
fjell - 1343 meter. Vi passerer Storbritannias lengste kanal 
Caledoniakanalen og den dypeste innsjø, Loch Morar. Ved 
Loch Shiel finner vi Glenfinnan Monumentet som er en hyll-
est til de klans medlemmene som kjempet og døde for å redde 
Prins Charles Edward Stuart. Vi tar ferje over til Isle of Skye. 
Øya er den største i indre Hebridene og verdensberømt for sin 
eventyrlige skjønnhet og mystikk. Den har også fått tilnavnet 
The Misty Isle. Vi overnatter ved broen som fører tilbake til 
fatslandet – Kyle of Lochalsh.

Dag 3: Kyle of Lochalsh – Ullapool  200 km
Vi besøker først Skyes Heritage Center, som med audiovis-
uelle hjelpemidler forteller i Isle og skye sin kultur og historie. 
Ferden går videre over broen tilbake til fastlandet. I dag skal vi 
følge kysten nordover til Ullapool. Vi stopper ved et av de mest 
fotografert slottene i hele Skottland – Eilean Donan Castle.                                                                                                                                          
I Poolewe ligger det et flott hageanlegg hvor man har subtro-
piske planter som man ikke skulle tro ville gro på disse bred-
degrader. På ettermiddagen sjekker vi inn på vårt hotell i 
Ullapool.

Dag 4: Ullapool – Thurso  220 km
Den forrevne kysten nord for Ullapool, rundt Skottlands nor-
dligste spiss, er øde som få landskaper i den vestlige verden. 
Stor fraflytting har preget området, men er kanskje i ferd med 
å snu. Loch Eriboll var stedet hvor tyske ubåter overga seg 
til britene i 1945. Thurso er Skottlands nordligste by og fører 
historien helt tilbake til vikingetiden. Her skal vi bo i 2 netter.

Dag 5: Utflukt til Orknøyene
Etter en kort busstur tar vi fergen fra Scrabster og ut til de 
særpregede Orknøyene. Øygruppen består av over 60 øyer. Vi 
kommer i land på hovedøya Mainland. I Kirkwall, øyas hov-
edstad, finner vi Magnuskatedralen. På alteret står et viking-
skip. Det blir også besøk på Skara Brae – en bosetning som er 
over 5000 år gammel. Den ble avdekket under en vinterstorm 
i 1850. På Orknøyene finner vi også et Italiensk kapell som 
ble bygget av Italienske arbeidere under 2. verdenskrig. Vi er 
tilbake i Thurso på ettermiddagen.

12 dager med avreise torsdag 17. august 2017

Dag 6: Thurso – Inverness  200 km
Vi følger den skotske østkysten forbi fiskebyene Dunbeath og 
Helmsdale. Vi besøker den lille domkirken i Dornoch som ble opp-
ført på midten av 1200 tallet. Byen er også kjent for den siste hek-
seprosessen i Storbritannia. Dingwall bygger på det norske ordet 
Tingwall og var tilholdssted for vikinger helt frem til 1226. I dag 
skal vi også besøke et Whisky destilleri. Bryggingen av whisky en 
tradisjon man tar godt vare på i Skottland.

Dag 7: Opphold i Inverness
I dag får vi høre mer om sjøuhyret Nessie. Dagen begynner med et 
besøk på heden ved Culloden. Det var her hvor Bonni Prince Char-
lies 5000 skotter led et sviende nederlag for 9000 veltrenede sol-
dater under ledelse av hertugen av Cumberland i 1746. Neste stopp 
blir på Loch Ness Centeret i Drumnadrochit. Her får vi vite alt som 
er om sjøuhyret Nessi – kusinen til vår egen Selma i Seljords van-
net. På vei hjem til Inverness besøker vi også Highland Wineries. 
Her lager man vin av bær og blomster. Vi er tilbake i Inverness på 
formiddagen så har man ettermiddagen til å se seg om i byen. Kan-
skje noen vil ta en tur på Inverness Castle.

Dag 8: Inverness – Kingussie  200 km
Turen i dag tar oss med langs verdens eneste Whisky Rute. Områ-
det kalles for Grampian, oppkalt etter fjellkjeden med samme navn 
som er Storbritanninas høyeste fjellkjede med topper opp mot 1200 
meter. Dufftown er selve hovedsete på ruten og her finner vi destill-
eriet Glenfiddich. Vi reiser videre gjennom Glenmore Forrestpark 
til Skottlands vintersportssted Avimore.

Dag 9: Kingussie - Edinburgh 200 km
Dagens mål er Skottlandshovedstad Edinburgh. På reisen sydover 
besøker også det ærverdige Blair Castle, kjører gjennom Skottlands 
gamle hovedstad Perth. Vi ankommer Edinburgh på ettermiddagen. 
Her skal vi bo i 3 netter.

Dag 10 og 11: Edinburgh
Skottlands hovedstad Edinburgh anses for å være en av Europas 
flotteste byer. Slottet dominerer bybildet med sin markante profil 
mot horisonten. Fra slottet fører brosteinbelagte Royal Mile, omgitt 
av gamle bygninger, gjennom hjertet av Old Town til Holyrood 
Place - Dronningens offisielle skotske residens. Princes Street er 
byens shoppinggate nummer en. Byen har også en mengde spen-
nende museer og gallerier, og er kjent for sitt teatertilbud. Livlige 
puber finnes det mange av, spesielt rundt Rose Street er det mange 
puber med levende musikk. Den 26. august skal vi overvære den 
storslåtte fremføringen oppe på slottet. I dag er årets siste frem-
føring av Military Tatoo. – en kjempe opplevelse.

Dag 12: Edinburgh - Hjemstedene
 I dag sier vi farvel til Skottland. Vårt fly går kl 21.55. og vi ankom-
mer Gardermoen kl 23.55. Vi går om bord i bussen, som tar oss 
med hjem.
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Trondheim og Ørlandet

Vi presenterer en ny tur til Trøndelag. Vi begynner 
på Trondheim , Midt-Norges hovedstad. Besøk i 
den vakre Nidarosdomen, middag på festningsøya 
Munkholmen. Det blir også besøk på friluftsmuseet 
Sverresborg. Så forflytter vi oss ut mot Fosen. Vi 
besøker kystmuseet i Rissa. Her fortelles historien 
og distriktets båtbyggere og livet langs norskekys-
ten i eldre dager. Vi bor 3 netter på Ørlandet kys-
thotell på Brekstad. Vi reiser på utflukt til Austråt 

7 dager med avreise mandag 21. august 2017

7 DAGER MED AVREISE 21. AUG. 2017

Kr. 11.900,-

Prisen inkluderer:
• 2 netter på Scandic Lerkendal i 
 Trondheim
• 3 netter på Ørlandet Kysthotell
• 1 natt på Thon Hotell i Otta
• 6 frokoster, 7 lunsjer og 6 middager
• Lokal guide iu Trondheim
• Entre og omvisning i Nidarosdomen
• Entre til Austråt Borgen og 
 kanontårnet
• Entre til Uthaug Gård
• Båttur
• Besøk på Orkdal Industrimuseum
• Besøk på Prøysenhuset
• Alle ferger
• Reisen i Setra Turistbuss
• Bompenger

Tillegg enkelt rom kr 2000,-

Påmeldingstabell:  B

borgen og Austråt godset. Vi besøker også Uthaug går 
som var enkegård under Austråt godset. Så blir det også 
en liten båttur og muligheter for å fiske. Løkken verk og 
Thamshavnbanen er en del av den norske industrihisto-
rien som kanskje vi østlendinger ikke vet så mye om. 
Men på denne turen skal du lære mer om 333 år med 
gruvedrift på Løkken Verk. Så bli med til nye reisemål 
med Arne Johans Bussreiser.
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Dag 1: Til Trondheim 550 km
Vi reiser fra Vestfold og Drammen og nordover mot Elverum. 
Herfra følger vi Østerdalen opp til Alvdal og videre til Trond-
heim. Vi ankommer Trondheim på ettermiddagen. Felles 
middag på hotellet om kvelden.

Dag 2: Trondheim
Etter en deilig frokost måte vi vår lokal guide som tar oss med 
på en rundtur i Midt Norges hovedstad. Vi kjører en rundtur 
med bussen og får se litt nærmere på Kristianstens Festning, 
Universitetets hovedbygning og ikke minst Nidarosdomen. 
Domkirken ble påbegynt i 1070 av Olav Kyrre er det flotteste 
byggverket vi har i Norge fra denne tiden. Dagens lunsj spiser 
vi på Sverresborg friluftsmuseum. I kveld skal vi spise middag 
ute på Munkholmen. Vi rusler bort til Ravnekloa. Herfra tar 
vi båt ut til Munkholmen, Etter en liten orientering om denne 
tidligere kloster, festning og fangeøya får vi servert middag. 
Etter middag tar båten oss med tilbake til Ravnekloa og hotel-
let.

Dag 3: Trondheim – Brekstad Ørlandet  120 km  
Siden det ble en sen kveld i går har vi god tid på morgenen 
før vi tar plass i bussen og reiser mot Flakk. Her tar vi fergen 
over Trondheimsfjorden til Rørvika. I Stadsbygd besøker vi 
museet Kystens Arv.  Museet ligger i Rissa kommune og er et 
kystmuseum for kysthandverk, trebåter, trøndernes deltakelse 
på sesongfiskerier utenfor Trøndelag samt kystkultur generelt 
på Fosen. Museet har en betydelig samling av tradisjonelle 
åpne bruksbåter, arkiv, foto, gjenstander og levesett knyttet til 
båtene. Museets båtbyggeri er viden kjent for sine klinkbygde 
tradisjonsbåter. Sommeren 2017 åpner man et helt nytt formi-
dlingsbygg – så her er det mye og se. Vi fortsetter så videre til 
Brekstad hvor vi skal bo 3 netter på Ørlandet Kysthotell

Dag 4: Utflukt til Uthaug Gård og Austråtborgen
Etter frokost skal vi besøke Austråt. Austråt er en av Trøn-
delags mest berømte storgårder, og har spilt en sentral rolle 
gjennom store deler av Norges historien. I tidlig middelalder 
var gården sete for mektige høvdingsætter. Den strategiske be-
liggenheten ved leia, var viktig, for den som maktet å holde 
Inn-Trøndelag besatt behersket også resten av landet. Det 

slottslignende anlegget, Austråt-borgen ble bygd på 1600 tallet. 
Steinkirken er fra 1200 tallet. Stedet har vært fredet siden 1923. 
Tyskerne bygde også et enormt kanontårn på Austråt. Det er hele 
5 etasjer. Kanontårnet stammer fra det tyske slagskipet Gneisenau 
og er hele 14 meter høyt og veier 800 tonn. Dagens lunsj skal vi 
spise på Uthauggården. Denne ble bygget som enkesete for eieren 
av Austråt-godset i 1740.

Dag 5: Båttur
I dag skal vi på en liten båttur. Havnen ligger rett utenfor hotel-
let. Vi går om bord og seiler en liten tur ut i Trondheimsfjorden. 
Muligheter for litt fiske underveis. Vi er tilbake på hotellet til lunsj.
Resten av dagen fri i Brekstad. Middag på hotellet om kvelden.

Dag 6: Brekstad – Otta  390 km 
Vi begynner dagen med en fergetur over Trondheimsfjorden 
fra Brekstad til Valset og kjører forbi Lensvika som er kjent for 
sine jordbær. I Orkanger stopper vi ved Orkdal Industrimuseum 
Thamshavnbanen. Verdens eldste elektrifisert jernbane drevet på 
vekselstrøm. Den fraktet malm fra gruvene i Løkken Verk og ned 
til utskipningshavnen i Orkanger. Vi reiser videre til Løkken Verk 
og får med oss historien om industrieventyret på Løkken. 333 år 
med gruvedrift, 800 kilometer med gruveganger vitner om en stor 
produksjon. Vi spiser også lunsjfør vi fortsetter forbi Oppdal og 
over Dovrefjell til Otta for overnatting.

Dag 7: Otta –Hjemstedene  350 km
Vi reiser videre sydover gjennom Gudbrandsdalen. På Rudshøgda 
besøker vi det nye Prøysenhuset og Alf Prøysens lille stue. Prøysen-
huset ble åpnet i 2015 helt nytt og formidler historien om og livet 
til vår folkekjære Alf Prøysen. Så blir det en god lunsjbufeet på 
Rudshøgda Kafeteria før vi begynner på siste etappe inn mot Oslo 
og Vestfold.
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Vindistriktet Bourgogne  

10 DAGER MED AVREISE 30. AUG 2017

Kr. 16.900,-

Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo – Kiel i dbl innv 
 lugarer t/r
• 1 natt på Leonardo Hotell i Mannheim
• 4 netter på Mercure i Dijon
• 1 natt på Hotel La Couronne i   
 Riquewihr
• 9 frokoster
• 3 lunsj
• 9 middager
• 3 vinsmakinger
• Slottsbesøk
• Besøk i Basilika Ste Madeleine
• Byvandring i Dijon
• Reiseleder

Tillegg for enkelt rom kr. 2900,-
Tillegg for enkeltlugar: kr 1000,-
Tillegg for utvendig lugar:  kr. 920,- p.p.

Påstigningstabell:  A

Bourgogne anser seg som hjertet i Frankrike, en 
velstående region med verdenskjente viner. Fra 
dette vinlandskapet kommer kjente vintyper som 
Chablis, Côte de Nuits, Meursalute og Gevrey-
Chambertin. Bourgogne.  Området er også kjent 
for god mat og byen Dijon er verdensberømt for 
sin sennep. Fra samme område kommer osten 
Bresse Bleu og hønegryten Coq au vin. Land-
skapet består av bølgende åser, skog, kanaler og 
innsjøer. Store monumentale kirkebygg viten om 
rikdom og makt helt tilbake til roernes tid. Nytt 
reisemål og nye opplevelser – bli med da vel!

10 dager med avreise onsdag 30. august 2017
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Dag 1: Til Oslo
Etter påstigning fortsetter vi inn til Color Line sin terminal i 
Oslo. Her går vi ombord i Color Lines flotte cruiseferge, som 
har avgang kl 14:00. Innkvartering i 3 stjerners innvendige lu-
garer. Ombord får vi tid til å utforske dette spennende skipet 
eller slappe av i hyggelige omgivelser før vi møtes til middag 
om kvelden.

Dag 2: Kiel – Mannheim 660 km
Etter ankomst Kiel tar vi plass i bussen og legger i vei sydover 
gjennom Tyskland. Vi passerer Hamburg og Hannover. Når 
vi kommer så langt syd som Kassel begynner landskapet og 
endre seg. Det blir flere bakker og skogkledde åser. Vi ankom-
mer Mannheim på ettermiddagen. Middag på hotellet.

Dag 3: Mannheim – Dijon  460 km
Turen går videre sydover. Ved Kehl krysser vi over Rhin og 
kommer inn i Frankrike. Vi stopper i Strasbourg som er blitt 
en slags Europeisk hovedstad. Her har Europarådet hatt sitt 
hovedkvarter siden 1949. Vi skal besøke den fantastiske kate-
dralen Norte Dame, en av Europas vakreste middelalderkirker 
med sit 142 meter høye spir. Vi kan også beundre de vakre 
vinduene som er satt sammen av 500 000 farget glassbiter. Da-
gen siste etappe går ned til sennepsbyen Dijon. Her skal vi bo 
4 netter på Mercure Dijon Clemenceau hotell.

Dag 4: Utflukt til vinområdet Côte d`Or
Dette verdensberømte vindistriktet strekker seg 60 kilometer 
mellom Dijon og Chagny Fra Dijon til Beaune kalles det Cöte 
de Nuits og sørom Beaune kalles det Cöte de Beaune.. Vi re-
iser så på slottsbesøk til Clos de Vougeot, renessanseslottet har 
en av de største vinmarkedene i området. Vi får også smake på 
produktet. I Beaune får vi se Hötel Dieu med sitt vakre fler-
farget tak. Et praktfullt bygg fra middelalderen som fremdeles 
brukes som sykehus. Beaune er også omringet av en bymur og 
vi avslutter besøket med en vinprøve. Middag på hotellet om 
kvelden.

Dag 5: Utflukt til Vêzaley og Chablis
Vi reiser igjennom området som kalles «Bourgognes lunge». 
Nasjonalparken  Morvan består av store skoger og runde åser 

og små sjøer. I den lille byen Vêzaley ligger en berømt middelalder 
kirke. Kirken er hele 120 meter lang og er den største klosterkirken 
i landet. Byen var tidligere et kjent valfartssted. Vi skal på omvis-
ing i Basilika Ste Madeleine. I Tonnerre skal vi se på kilden Fosse 
Dionne – et vaskeanlegg fra 1700 tallet. Så fortsetter vi til Chablis 
som er det nordligste av de 5 vinområdene i Bourgogne og Chablis 
smaker best i Chablis vi er tilbake i Dijon på ettermiddagen

Dag 6: Opphold i Dijon
Sentrum av Dijon er kjent for sin arkitektoniske prakt – en arv fra 
hertugene av Bourgogne. På 16 og 2700 tallet bygde velstående 
parlamentsmedlemmer seg store villaer i Dijon. Byens store kun-
stskatter finnes i Palais des Dues. Tar man TGV toget er det kun 1 
time til Paris. Vi begynner dagen med en liten fottur i Dijon. Vi får 
med oss Palais des Dues og det herskapshuset Hôtel de Vogûè. Så 
blir store deler av dagen fri til egen disposisjon.

Dag 7: Dijon – Riquewihr  270 km
Så er det farvel med Dijon og gode viner. Vi skal flytte oss over til 
et annet vindistrikt, nemlig Alsace. Her er man bedre kjent for sine 
hvite viner. Vi reiser etter frokost og kjører et stykke langt «Route 
du Vin» og kommer til Riquewihr på formiddagen. Her har man 
tid til lunsj og smake på litt vin. Det er også rikelig med butikker 
og suvenirer og får kjøpt. Vi skal overnatte på hotell La Courone 
i Riuquewir. Middag spiser vi på en hyggelig restaurant rett ved 
hotellet.

Dag 8: Riquewihr – Ankum 630 km
Så er oppholdet i Frankrike over. Vi krysser grensen til Tyskland 
og kjører nord over igjennom Ruhr området forbi Osnabrück til 
Ankum. Her skal vi bo på det hyggelige See und Sporthotel, som 
ligger rett ved en liten sjø. Middag på hotellet.

Dag 9: Ankum – Kiel
Farvel Tyskland. Vi har bare en kort kjøretur til Kiel. Vi går om 
bord i Color Line sitt flotte skip og finner våre lugarer. Vi møtes til 
felles buffet om kvelden.

Dag 10: Oslo – Hjemstedene
Under innseilingen til Oslo nyter vi en deilig frokost. Vel i land 
tar vi nok en gang plass i bussen og returnerer til våre hjemsteder.
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Høsttur til Fossheim Hotell i Lom

Lom, en av landet mest høytliggende kommuner og 
en av landet tørreste kommuner. Hele 90% av kom-
munen ligger på over 900 meter over havet. Lom 
kan også skilt med å ha Nord-Europa to høyeste 
fjelltopper Galdhøpiggen (2469 moh) og Glittertind 
(2452 moh). Turisme betyr også mye for Lom. Her 
har man flere turistsenger enn fastboende. I sentrum 
har man klar og beholde sin særegenhet på bygn-

ingsmassen, noe som gir en flott helhet. Fra moderne 
handelsbygg og til den vakre stavkirken fra 1100 tallet. 
En an person som har betydd mye for Lom i den senere 
tid er kjendiskokken Arne Brimi. Han har gitt norsk 
kokkekunst og bygda Lom god omtale. I Lom kan du 
også se en mammut i full størrelse, den står utstilt på 
fjellmuseet.

5 dager med avreise mandag 4. september 2017

5 DAGER MED AVREISE 4. SEP. 2017

Kr. 9.850,-

Prisen inkluderer:
• 4 netter i dobbeltrom på Fossheim  
 Hotell
• 4 frokoster
• 5 lunsjer
• 4 middager
• Rundtur i Lom
• Besøk i Lom Stavkirke
• Besøk på Steinsenteret
• Besøk på Norsk Fjellmuseum
• Båttur på Geirangerfjorden
• Vandring i Klimaparken
• Ferge Fodnes – Manheller
• Reisen i Setra Turistbuss

Tillegg for enkeltrom:  kr 1500,-

Påstigningstabell: B
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Høsttur til Fossheim Hotell i Lom

Dag 1: Oslo – Valdresflya – Lom
Etter påstigning reiser vi forbi Hønefoss og langs Sperillen til 
Fagernes, hvor vi inntar dagens lunsj på Fagernes Gjestegård. 
Gode og mette skal vi t fatt på en av våre mest kjente fjello-
verganger – Valdresflya. Høysete punktet et hele 1389 meter 
over havet. Vi tar en liten benstrekk ved Gjendin. Det er herfra 
man tar båten inn til Memurubu når man skal gå Besseggen. 
Dagens siste etapper går langs Sjodalsvatne og Randsverk til 
Lom. Her skal vi bo 4 netter på Fossheim Hotell. Vi møtes til 
middag om kvelden.

Dag 2: Opphold i Lom
En deilig frokost venter på oss i hotellets spisesal. God og 
mette setter vi oss i bussen og reiser på en liten rundtur i 
Lom. Vi får høre mer om Tor Jonsson, Knut Hamsun og Olav 
Aukrust. Vi kommer ut i bygda Flåklypa. Det blir også en om-
visning i Lom Stavkirke. Dagens lunsj spiser vi i Brimiland 
på Brimi fjellstue. Vel ed i Lom igjen besøker vi Norsk Fjell-
museum. Her viser man hvordan mennesket har benyttet fjel-
lets ressurser i området igjennom tidene. Vi spiser middag på 
hotellet om kvelden.

Dag 3: Utflukt til Geiranger
I dag skal vi besøke en av Vestlandets store attraksjoner. Som-
merstid i Geiranger kan du høre språk fra hele verden, du blir 
nesten overrasket hvis du hører en norsk stemme. Vi kjører 
opp forbi Pollfoss og Grotli. Oppe på Strynefjellet ved Lang-
vatn tar vi av på riksvei 63 mot Geiranger. Er det pent vær og 
god sikt kjører vi opp på Dalsnibba. Da er vi nesten 1500 me-
ter over havet og har en fantastisk utsikt utover Geiranger og 
fjellheimen rundt.  Vi kjører så ned til Geiranger, hvor vi går 
om bord i Sightseeingbåten som tar oss med på en times båttur 
i den vakre Geirangerfjorden. Vi får se fossene De Syv Søstre 
og Friaren. Etter båtturen er det lunsj på Geiranger Hotell. Så 
har vi litt tid på egenhånd i Geiranger før vi returnerer til Lom.

Dag 4: Besøk på Norges Tak og Klimaparken
I dag skal vi nesten opp på Galhøpiggen. Vi kjører opp til Juvasshyt-
ta som ligger på 1884 meter. Her har man laget en klimapark med 
navnet Klimapark 2469. Denne har som mål å skape en større for-
ståelse om klimaendringer gjennom kjent kunnskap samt å bidra til 
mer forskning på området. Det er bygd opp et utendørs opplevn-
ingsområdet med fokus på klima, naturkjennskap og kulturhistorie. 
Over Juvflye, ved foten av Galdhøpiggen, har man tilrettelagt med 
gangveg og formidlingsstasjonar. I fonna Juvfonne, ved enden av 
gangvegen, har vi hakka ut ein tunnel i den over 6 000 år gamle 
isen. Istunnelen er designa og lyssatt av kunstner og skulptør Peder 
Istad. Nede på Norsk Fjellsenter i Lom kan en i tillegg få se mange 
av de unike arkeologiske funna som har smelta ut av isen de siste 
åra, og en kan fordjupe seg i ulike tema gjennom tekst og film. De 
som ikke ønsker å være med på vandringen kan ta en kaffekopp 
inne på Juvasshytta hvor vi skal spise lunsj senere.

Dag 5: Lom – Sognefjellet – hjemstedene
Så er et deilig opp over. Vi velger en litt annen reiserute hjemover. 
Fra de grønne engene og det frodige kulturlandskapet i Bøverd-
alen kan du ane de mektige fjella i det fjerne, og langsomt stig 
vegen opp gjennom dalen. Det går oppover til toppunktet 1434 
meter over havet, og gjør vegen til Nord-Europas høyeste fjello-
vergang. Langs veien ligg utsiktspunktene og venter på at du skal 
ta en pause og virkelig la naturen synke inn. På andre siden av 
fjellet kommer vi ned i Skjolden og Gaupne. Det blir også en kort 
fergetur over Sognefjorden før vi begir oss i kaste med Hemsed-
alsfjellet og nedover Hallingdalen til våre hjemsteder. Lunsj ser-
veres underveis.
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Gardasjøen
Helt fra de gamle romernes tid reiste man til 
Gardasjøen for rekreasjon for kropp og sjel. Det 
klare smaragdgrønne vannet er i nord omkranset av 
høye fjell, mens det i sør flater ut mot Po sletta. I 
dette bølgende landskapet finnes en spennende flora 
med sypresser, palmer, olivenlunder og vinranker. 
Idylliske småbyer med sine piazzar hvor man kan 

slå seg ned og nyte den lokale Bardolinovinen eller kose 
seg med pizza, pasta eller en lokal fiskespesialitet. Og til 
dessert en deilig italiensk iskrem. Under oppholdet ved 
Garda blir det arrangert utflukter til Verona - Romeo og 
Julies arena. Bli med til Garda og nyt sommeren

11 dager med avreise søndag 10. september 2017

11 DAGER MED AVREISE 10. SEP. 2017

Kr. 16.700,-

Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo – Kiel t/r i 3* innvendig  
 lugar
• 1 natt på G-Hotell i Würzburg
• 5 netter på Hotel Bonotto
• 1 natt på Ramada Hotel Limes i Aalen
• 1 natt på Achat Plaza Hamburg
• 10 frokoster, 2 lunsjer, 10 middager
•  Utflukt til Verona med lokal guide
•  Vinsmaking
•  Båttur på Gardasjøen
• Reiseleder
• Reisen i Setra TopClas Turistbuss

Tillegg for enkeltrom:  kr 1900,-
Tillegg for enkeltlugar: kr 1100,-t/r
Tillegg for utvendig lugar:  kr. 920,- p.p.

Påstigningstabell: A
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Dag 1: Til Oslo
Etter påstigning fortsetter vi inn til Color Line sin terminal i 
Oslo. Her går vi ombord i Color Line sin flotte Kielferge som 
har avgang kl 14. Ombord får vi tid til å slappe av i hyggelige 
omgivelser før vi møtes til middag om kvelden.

Dag 2: Kiel  - Würzburg
Etter en god frokost legger vi til kai i Kiel. Vi passerer Ham-
burg, Hannover, Kassel og kommer til Würzburg sent på etter-
middagen. Over byen troner festningen Marienberg. Middag 
på hotellet

Dag 3: Würzburg - Densenzano
Etter Würzburg er det ikke lenge før vi kommer inn i delstaten 
Bayern og forbi München. Vi krysser grensen til Østerrike og 
ferden går videre gjennom flott alpelandskap via Innsbruck og 
Brennerpasset til vårt Desenzano, denne lille byen som ligger i 
sydenden av innsjøen. Vi skal bo i 5 netter på Hotel Bonotto. . 
Hotel Bonotto som ligger nesten helt nede ved sjøen. Hotellets 
restaurant ligger i toppetasjen slik at vi kan nyte frokosten med 
panorama utsikt utover Gardasjøen. Alle rom har aircondition, 
tv, internett, safe og minibar.

Dag 4 - 7: Opphold ved Gardasjøen
Vi har frokost og middag på hotellet under oppholdet. Dagene 
kan du bruke til det du har mest lyst til. Vi anbefaler at du blir 
med på noen av utfluktene som blir arrangert. En dag skal vi 
til Verona, som tross mange stridigheter i årenes løp har greid 
og bevare sine mange kulturskatter. Her finner vi den gam-
le romerske arena. Byens midtpunkt Piazza Bra og selvsagt 

balkongen til Romeo og Juli. En dag kjører vi langs hele sjøen til 
Riva del Garda som ligger helt i Nord-enden. Her spiser vi lunsj får 
vi går om bord i båten som tar oss med ned til Malcesine hvor bus-
sen henter oss. Ellers byr dagene ved Gardasjøen på vinsmaking, 
markeder og fred og fordragelighet - La dolce vita!

Dag 8: Garda – Aalen
Vårt opphold i Italia går mot slutten. Vi passerer nok en gang 
Brennepasset., og Innsbruck. Veien nordover går ocver Fernpass 
og vi krysser grensen til Tyskland ved Fussen. Vi følger så A7 
nordover forbi Ulm og vidre til Aalen som er kjent for sine varme 
kilder. Vi skal bo på SPA hotellet Ramada Hotel Limes Thermen. 
Hotellet ligger 3 km utenfor bysentrum.

Dag 9: Aalen – Hamburg
Etter en god frokost er vi igjen på farten. Dagens mål er Tysklands 
nest største by Hamburg. Vi bor litt syd for selve sentrum på Achat 
Plaza Hamburg.

Dag 10: Hamburg – Kiel
Siden vi kjørte langt i går sa her vi tid til en liten rundtur i Hamburg 
før vi setter kursen mot Kiel. Båtavgangen er kl 14. Ettermiddagen 
kan man hygge seg i skipets salonger, kanskje en tur i spa avdelin-
gen før vi møtes til middag om kvelden.

Dag 11: Oslo – Hjemstedene
Under innseilingen til Oslo nyter vi en deilig frokost. Vel i  land 
tar vi nok engang plass i bussen og returnerer til Sande og vest-
foldbyene.
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Færøyene og Island

Bli med på en uforglemmelig tur til våre naboer 
i vest. Vi besøker øyriket Færøyene og sagaøya       
Island. MS Norrøna er skipet som frakter oss rundt 
i Atlanteren. Vi besøker Færøyene båt på turen opp 
og ned til Island. Begge ganger arrangeres det in-
teressante utflukter for å få med seg mer om livet 
og historien på Færøyene. På Island har vi to hele 
dager til disposisjon. Her får vi se en praktfull natur, 
fossefall, lava labyrinter, elver og arkeologiske ut-

8 dager med avreise lørdag 23. september 2017

8 DAGER MED AVREISE 23. SEP. 2017

Kr. 12.700,- pr pers i dbl innv lugar med begge 
køyene på gulvet B2

Kr. 14.700,- pr pers i dbl utv lugar med begge køy-
ene på gulvet

Kr. 18.500,- pr pers i singel  utv lugar med køyeseng

Prisen inkluderer:
• Båtreisen Larvik Hirtshals t/r
• Cruise med MS Norrøna
• 7 netter i dobbel lugar i valgt 
 katogori
• 8 frokoster, 3 lunsjer, 7 middager
• Velkomstdrink
• Filmfremvisning om Island og 
 Færøyene
• Utflukter som beskrevet.
• Lokal guide på utfluktene.
 Tilslutning til Hirtshals
• Reisen i Setra Turistbuss

Påmeldingstabell:  I

gravninger. Begge dager reiser vi på utflukt for å få med 
oss mest mulig av Island. Vi bor på båten under opp-
holdet.  
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Dag 1: Til Hirtshals
Etter en tidlig avreise kommer vi til Larvik hvor vi går om 
bord i Color Line sin Superspeed II. Etter avgang kl 8 ser-
veres det en deilig frokostbufe i restauranten Catch me if you 
can”. Vi ankommer Hirtshals kl 11.45. og kjører direkte bort 
til Smyril Line sin fergeterminal. Her venter MS Norrøna, 
det eneste passasjerskipet som seiler på Nord Atlanteren. Vi 
sjekker inn på båten. Alle har utvendige lugarer med to senger 
på gulvplan. Båtavgang fra Hirtshals er kl 15.00. En time sener 
møtes vi til en velkomstdrink samt at man holder et informas-
jonsmøte om båten og reisen. Felles middag på kvelden.

Dag 2: I sjøen
MS Norrøna ble bygget på Flendern Werft i Lübeck i 2003. 
Skipet er 165 meter langt og 36000 brt. Her er 318 lugarer og 
det er ved full utnyttelse plass til 1482 passasjerer. Man har 
gjort veldig mye for å dempe støy og vibrasjoner om bord. MS 
Norrøna oppnåde på en skala fra 1 til 10 (hvor en er best) kun 
1,8. Dette gir passasjerene en rolig og behaglig opplevelse. 
Om bord finner man kafeteriaer, a`la carte restaurant, bufeet 
restaurant, lekerom, et lite svømmebasseng, trimrom, kino og 
taxfree fortetning. Fra Skaybaren har man flott utsikt utover 
Atlanteren. Her kan man se utover horisonten, kanskje før man 
øye på en hval eller ørn. Frokost og middag er inkludert. På 
kvelden viser man en informasjonsfilm om Færøyene.

Dag 3: Færøyene  
Vi legger til i Torshavn kl 05.00. Torshavn er med sine 19000 
innbyggere hovedstad på Færøyene. Frokost serveres på 
båten. Kl 08.00. begynner vår utflukt. Vi reiser ut av Torshavn 
og over til Eysturoy. På denne øya ligger Færøyenes høyeste 
fjell, Slættaratindur på 882 meter. Vi reiser gjennom små by-
gder og praktfullt landskap. Vårt mål er den østlige delen av 
Skàlàfjördur. Her finer man Færøyenes største lyngområder 
og en rik fauna. Vi besøker en garnforetning, hvor det er mu-
ligheter for å kjøpe tradisjonelle lokale færøyske produkter. Kl 
14.00. kaster MS Norrøna loss og setter krusen mot Island. Kl 
14.30. serveres det kaffe og islandsk kake i kafeen.

Dag 4: Island
Kl 10.00, legger vi til kai i Seydisfjördur, som ligger helt øst 
på Island. Dagens utflukt går først til Egilsstaoir. Herfra kjører 
vi gjennom Jökuldalur og over et platå i høylandet. Her kan 
vi oppleve geysirer av kokende mudder i et månelignende 
landskap. Vi kommer til innsjøen Myvatn, som er en grunn og 
veldig næringsrik innsjø. Den oppsto for 2300 år siden av et 
sprekkbrudd hvor det strømmet ut basaltisk lava. Innsjøen har 

konstant tilsig av næringsrikt kildevann. Det gir gode forhold for 
innsekter noen som igjen gir grunnlag for er et rikt fugleliv, sær-
lig av ender. Ved Dimmuborgir finner vi flere lava skulpturer. Det 
er lava fra vulkanen Lùdent som har størknet i de rareste former. 
Man finner også flere arter med små kjøttetende planter og orki-
deer. Området er fredet så det er ikke muligheter for å plukke noen 
med seg hjem.

Dag 5: Island 
I Seydisfjördur har det alltid vært mange nordmenn og kalles også 
for den norske småbyen. Her ble det tidlig på 1900 tallet bygget 
mange norske ferdighus. I dag reiser vi på utflukt til de syd-østlige 
fjordene på Island. Vi begynner dagen med et besøk i fiskelands-
byen Breiodalsvik og videre til Stövarfjordur. Her er finnes Petras 
Stein museum – en eldre dame som har samlet stein i hele sitt liv. 
I område rundt Fàskruösfjordur bodde det mange franskmenn. Det 
sies at over 5000 franske fisker og sjøfolk har bodde. I Reyaorsf-
jordur ligger det en stor aluminium fabrikk som skaffer mange sårt 
trengte arbeidsplasser. Tross store protester ble fabrikken åpnet å 
produserer cirka 300 000 tonn aluminium i året. Lunsj serveres i 
løpet av dagen og vi er tilbake i Seydisfjördur på ettermiddagen.
Vi spiser middag og kl 20.00. setter vi kursen sydover igjen.

Dag 6: Færøyene 
I dag blir det et nytt gjensyn med Færøyene. Vi legger til kai kl 
15.00. Utflukten går til Gàsadalur. Vi reiser langs Oyggjarvegin 
til Noròadalsskarò hvor utsikten over øya Koltur er ubeskrivelig. 
Gàsadalur ligger på vestsiden av Vàgoy og ble først i 2004 tilknyt-
tet resten av veinettet på øya. Før den tid var det kun helikopter-
forbindelse 3 ganger i uken. Bygda er oppkalt etter Gæsa en rik 
kvinne som på 1100 tallet måtte avstå alle sine jordbesittelser til 
kirken. Rundturen tar cirka 4 timer og vi er tilbake i god tid til 
båtavgang kl 21.00.

Dag 7: I sjøen 
I dag kan man sitte i Skybaren og nyte utsikten og fordøy in-
ntrykkene fra vårt besøk på Island og Færøyene. Noen vil sikker 
gjøre noen innkjøp i tax-free fortetningen. I kveld serveres kokken 
vikingbufeet. Her finner vi orginale retter fra vikingtiden. Her 
brukes råvarer som fisk, kjøtt, fjærkre, et spennende måltid.

Dag 8: Hirtshals – Hjemstedene 
Vi spiser vår siste frokost på MS Norrøna. Ankomst Hirtshals kl 
10.00. Vi forflytter oss over til Color Line terminalen og går om 
bord i Super Speed 2 som tar oss med til Larvik. Vi ankommer 
Larvik kl 16.30. og setter kursen mot våre hjemsteder.
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Schwarzwald, Bodensjøen og Alsace

Schwarzwald er et av Tysklands største rek-
erasjonsområder. Beliggende i delstaten 
Baden-Württemberg på grensen mot Sveits 
og Frankrike. Her finner man store skogsom-
råder, fjell og innsjøer. Det er i dette områ-
det elvene Neckar og Donau har sine kilder. 

10 dager med avreise lørdag 23. september 2017

10 DAGER MED AVREISE 23. SEP. 2017

Kr. 14.600,-

Prisen inkluderer:
•  Båtreisen Oslo – Kiel i dbl innv 3* 
 lugar t/r
• 1 natt på Hotel Fulda mitte
• 5 netter på Hotel Schloss Hornberg
• 1 natt på Van der Valk Hildesheim
• 9 frokoster, 4 lunsjer, 9 middager
• Besøk og Entre på Manaiu
• Båttur ved Rheinfallene
• Vinsmaking
• Besøk på Alpirsbach Klosterbrauerei
• Besøk på Glassblåseri
• Reiseleder
• Reisen i Setra TopClas turistbuss

Tillegg for enkelt rom kr 1 200,-
Tillegg singel lugar kr 1500,-
Tillegg for utvendig lugar kr 920 pr lugar

Påstigningstabell A

Schwarzwald er også kjent for sine kulinariske 
opplevelser. Her bør du smake på alle de gode 
skinkene og Schwarzwälder Kirchtorte (kirse-
bærkake). Til å leske ganen produseres det mye 
god vin, øl og den lokale drammen Kirschwasser. 
En annen stor produksjonsvare i Schwarzwald 
er gjøkur i alle mulig varianter.
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Schwarzwald, Bodensjøen og Alsace

Dag 1: Til Oslo
Etter påstigning fortsetter vi inn til Color Line sin terminal i 
Oslo. Her går vi ombord i Color Lines flotte cruiseferge, som 
har avgang kl 14:00. Innkvartering i 3 stjerners innvendige lu-
garer. Ombord får vi tid til og utforske dette spennende skipet 
eller slappe av i hyggelige omgivelser før vi møtes til middag 
om kvelden.

Dag 2: Kiel – Fulda
Vi legger til kai i havnebyen Kiel og setter straks nesen sydo-
ver. I vår behagelige buss passerer vi Hamburg, Hannover og 
retning Kassel. På etteriddagen kommer vil til barokkbyen 
Fulda. Her skal vi ha turens første overnatting.

Dag 3: Fulda – Horneberg 
I dag skal vi begi oss inn i Schwarzwald som ligger i delstaten 
Baden Würtenberg. På veien stopper vi i bilbyen Stuttgart og 
besøker Mercedes museet. Ved ankomst til museet tar man 
heis opp i toppetasjen og så spaserer man igjennom tiden 
fra bilsens første historie til det siste moderne. I hver etasje 
har man en egen tidsepoke. Mellom etasjene går det en bred 
gangvei og langs veggene på gangveien viser man bilder av 
hendelser som skjedde i verden i den aktuelle tidsperioden. Så 
dette er et kjempe flott museum selv om du ikke er så veldig 
bilinteressert. Etter stoppen i Stuttgart er det ikke så langt til 
Hornberg og Hotel Schloss Hornberg hvor vi skal bo i hele 5 
netter. Hotellet ligger på en høyde over byen Hornberg, og har 
en praktfull utsikt utover Gutachtal. Dette er et lite slottshotell 
med bare 39 rom i litt forskjellige størrelser og innredninger. 
Hotellet er lokalt kjent for sin gode restaurant og brukes ofte 
til selskaper og brylluper.

Dag 4: Utflukt til Mainau og Bodensjøen 210 km
Bodensjøen som er Europas 3. største innsjø har alltid vært et 
populært utfluktsmål. Mest kjent er vel blomsterøya Mainau. 
Grev Lennart Bernadotte og hans familie har igjennom mange 
år gjort denne øya til det blomsterparadiset det er blitt i dag. 
Om sommeren planter man ut nesten 400 000 sommerplanter. 
Vi kjører videre inn i Sveits til byen Schaffhausen. Her skal vi 
besøke de berømte Rheinfallene. Dette er et 150 meter brett og 
23 meter høyt vannfall i Rhinen. En båttur her er obligatorisk 
og kan imponere selv en blasert nordmann.

Dag 5: Rundtur i Schwarzwald 160 km
Fra Hornberg følger vi ”Die Deutsches Uhrenstrasse” til byen 
Furtwangen, som er selve midtpunktet når det gjelder urverk 
og gjøkur. Tysklands høyeste foss, 163 meters fall, finner vi 
ved byen Triberg.
En av de siste glasshyttene i Schwarzwald finner vi i Wolfach. 

10 dager med avreise lørdag 23. september 2017

Her blåser man glass slik man har gjort det i flere generasjoner. 
Dagens lunsjpause har vi i byen Freudenstadt. På menyen blir det 
Schwarzwalder skinke og vin. Vårt neste besøk denne dagen er 
Klosterbryggeriet i Alpirsbach. Her brygger man øl etter gamle 
oppskrifter og tar vare på øltradisjonene i området. Bryggeriet har 
også en egen vannkilde, vann er jo en viktig bestanddel for å få 
godt øl. Etter en begivenhetsrik dag kommer vi tilbake til Hornberg 
på ettermiddagen.

Dag 6: Opphold i Hornberg
I dag har vi fridag i Hornberg. Hornberg er et lite sted med cirka 
4600 innbyggere. Byen er kjent for sine «Hornberger Schiessen» 
-skytterne fra Hornberg. Hver sommer arrangeres det en festival til 
ære for disse skytterne fra Hornberg. Det er også mange flotte tur-
veier i området for å få seg litt mosjon på fridagen. Etterpå kan du 
sette deg ned på et konditori og nyte en Schwarzwälder Kirchtorte. 
I kveld skal vi ha et Riddermåltid på slotts hotellet vårt.

Dag 7: Utflukt til Alsace 250 km
I den nordøstlige delen av Frankrike, på grensen til Tyskland finner 
vi området man kaller for Alsace. Et fruktbart område som avg-
renses av fjellene i Vogesene og Schwarzwald i Tyskland. Route 
du vin het heter turistveien som bukter seg over 180 kilometer fra 
Marlenheim til Thann. Her får man utsikt over frodige vinmarker, 
historiske byer med bindingsverkshus fra middelalderen og vinstu-
er med et stort utvalg av Alsace viner. Vi kjører gjennom de sydlige 
delene av Schwarzwald og passerer innsjøen Titisee og Freiburg før 
vi kjører inn i Frankrike. En tur langs vinveien Route du Vin hører 
selvsagt med. Her ligger vinbyene på rekke og rad. Riquewihr er 
kanskje den mest kjente. Vi parkerer bussen utenfor byporten og 
rusler inn i de trange gatene. Middelalderidyllen slå imot oss og 
det er mange vinstuer hvor man kan smake på stedets viner. Byen 
Ribeauville er kjent for sine Riesling viner.

Dag 8: Hornberg – Hildesheim 570 km
Så er dagen kommet for å ta farvel med Schwarzwald og Hornberg. 
Vi følger hovedveien nordover mot Würzburg og ankommer den 
sjarmerende byen Hildesheim. Vår gode hotell Van Der Valk Hild-
esheim ligger med utgang rett på markedsplassen. Vi kan nyte noen 
timer i Hildesheim før middag.

Dag 9: Hildesheim – Kiel
Vi reiser forbi Hamburg og kommer til Kiel, hvor Color Line har 
avgang kl 14.00. Om kvelden møtes vi til middag i Grand Bufeet.

Dag 10: Oslo - Hjemstedene
Under innseilingen til Oslo nyter vi en deilig frokost. Vel i land tar 
vi nok engang plass i bussen og returnerer til våre hjemsteder.
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Dag 1: Til Ullared
Vi reiser fra Oslo og sydover igjennom Vestfold. I Sandef-
jord går vi om bord i Color Viking som tar oss med over til 
Strømstad. Etter avgang serveres det en deilig frokostbufeet. 
Fra Strømstad går turen sydover langs E-6 forbi Gøteborg til 
Ullared som vi ankommer cirka kl 16.00. Hotellet ligger rett 
ved varehuset. Vi sjekker inn og noen vil kanskje gjøre unna 
litt shopping allerede på ettermiddagen. Det er en stor restau-
rant inne i senteret og flere restauranter rett utenfor.

Dag 2: Shopping i Ullared - Hjemstedene
Gekås i Ullared – et av Sveriges største handlesentrum. Siden 
starten i 1963 har foretningsideen vært og gjøre stedet attrak-
tivt som et reisemål, samt at man skal ha et stort varetilbud til 
veldig gunstige priser. Her finner man klær for hele familien, 
matvarer, elektriske artikler. Les mer om senteret på www.
gekas.se . Vi shopper frem til cirka kl 15, så setter vi kursen 
mot Strømstad hvor vi tar fergen over til Strømstad igjen. Det 
serveres bufeet om bord i båten. Ved Ankomst Sandefjord kl 
20.30. setter vi kursen mot våre hjemsteder.

Gekås – Ullared

Bli med til Skandinavias største kjøpesenter Gekås 
i Ullared en times tid syd for Gøteborg. Dette er det 
fremste senteret i Norden som kombinerer shop-
ping og opplevelser. Hele 25000 kvadratmeterer 
Gekås på. 1200 ansatte i høysesongen, 4,5 million-

er besøkende, Så her finner man et utrolig vare utvalg, 
til veldig gunstige priser. Dameklær, herreklær, barne 
og babyklær, ting til hjemmet og til kroppen, leker, 
rengjøring, vesker, belysning, mat og mye mer.

2 dager med avreise 26. april og 21. september 2017

2 DAGER MED AVREISE 26. APR. 2017

Kr. 2.190,-

Prisen inkluderer:
• 1 natt i dobbeltrom på Gekås 
 Hotellet
• 1 frokost på hotellet
• Båt Sandefjord – Strømstad inkl 
 formiddagsbufeet
• Båt Strømstad – Sandefjord inkl 
 aftenssbufeet m/ drikke (vin/øl/
 mineralvann)
• Reisen i Setra TopClas Turistbuss

Tillegg enkelt rom kr 500,-.
 
Påstigningstabell: J

58



Dag 1: Til Ullared
Vi reiser fra Oslo og sydover igjennom Vestfold. I Sandef-
jord går vi om bord i Color Viking som tar oss med over til 
Strømstad. Etter avgang serveres det en deilig frokostbufeet. 
Fra Strømstad går turen sydover langs E-6 forbi Gøteborg til 
Ullared som vi ankommer cirka kl 16.00. Hotellet ligger rett 
ved varehuset. Vi sjekker inn og noen vil kanskje gjøre unna 
litt shopping allerede på ettermiddagen. Det er en stor restau-
rant inne i senteret og flere restauranter rett utenfor.

Dag 2: Shopping i Ullared - Hjemstedene
Gekås i Ullared – et av Sveriges største handlesentrum. Siden 
starten i 1963 har foretningsideen vært og gjøre stedet attrak-
tivt som et reisemål, samt at man skal ha et stort varetilbud til 
veldig gunstige priser. Her finner man klær for hele familien, 
matvarer, elektriske artikler. Les mer om senteret på www.
gekas.se . Vi spiser frokost på hotellet. Resten av dagen til 
fri benyttelse. Kl 19.30 serveres det felles middag i hotellets 
restaurant.

Dag 3: Ullared - Hjemstedene
Etter frokost setter vi kursen mot Strømstad hvor vi tar fergen 
over til Strømstad igjen. Det serveres bufeet om bord i båten. 
Ved Ankomst Sandefjord kl 16.00. setter vi kursen mot våre 
hjemsteder.

Gekås – Ullared

Bli med til Skandinavias største kjøpesenter Gekås 
i Ullared en times tid syd for Gøteborg. Dette er det 
fremste senteret i Norden som kombinerer shop-
ping og opplevelser. Hele 25000 kvadratmeterer 
Gekås på. 1200 ansatte i høysesongen, 4,5 million-

er besøkende, Så her finner man et utrolig vare utvalg, 
til veldig gunstige priser. Dameklær, herreklær, barne 
og babyklær, ting til hjemmet og til kroppen, leker, 
rengjøring, vesker, belysning, mat og mye mer.

3 dager med avreise 15. mars, 19. juni og 13. november 2017

2 DAGER MED AVREISE 26. APR. 2017

Kr. 3.290,-

Prisen inkluderer:
• 2 netter i dobbeltrom på Gekås 
 Hotellet
• 2 frokoster på hotellet
• 1 middag på hotellet
• Båt Sandefjord – Strømstad inkl 
 Formiddagsbufeet
• Båt Strømstad – Sandefjord inkl 
 aftensbufeet med drikke
 (vin/øl/mineralvann)
• Reisen i Setra TopClas Turistbuss.

Tillegg enkelt rom kr 1000,-.
 
Påstigningstabell: J

2 dager med avreise 26. april og 21. september 2017
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Berlin – Tysklands hovedstad

9. november 1989 strømmet store menneske-
mengder fra øst over til vest. Endelig var 
muren som ble satt opp i 1961 borte. Så i 2014 
var det 25 års jubileum for Berlin murens fall. 
I 2017 er det 27 år siden den tyske gjenfore-

7 dager med avreise søndag 1. oktober 2017

7 DAGER MED AVREISE 1. OKT. 2017

Kr. 11.900,-

Prisen inkluderer:
•  Båtreisen Oslo – Kiel t/r  i 3* 
 innvendig lugar
• 3 netter i dobbeltrom på Maritim   
 ProArt Hotel
• 5 frokoster, 3  middager, 2 julebord 
 på båten
• Sightseeing i Berlin med lokal guide
• Reisen i Setra TopClas Turistbuss

Tillegg for enkelt rom kr 1 500,-
Tillegg singel lugar kr 150,-
Tillegg for utvendig lugar kr 920 pr lug.

Påstigningstabell A

ningen, dette skal feires med mange arrangement-
er igjennom året. Den 20. Juni 1991 ble Berlin 
atter hovedstad i et samlet Tyskland.  Siden den 
dagen har det skjedd en storstilt utbygging og 
renovering av byen. Tross store endringer og ny 
bebyggelse er historien tatt vare på. Vi ser Check 
Point Charlie, rester av Berlinmuren, Branden-
burger Tor og Berliner Dom. Man holder også på 
å bygge opp en kopi av Berliner Schloss. Ellers 
bærer bykjernen på mange nye og moderne by-
ggprosjekter. Det blir også mange markeringer i 
byen den 3. oktober. Dette er datoen for den tyske 
gjenforeningen. Vi bor på Maritim Pro Art Ho-
tell. 4* hotell med svømmebasseng veldig sen-
tralt i det gamle Øst. 60



Berlin – Tysklands hovedstad

Dag 1: Til Oslo
Etter påstigning reiser vi til Oslo hvor vi får utdelt våre board-
ingkort og kan gå om bord en av Color Line sine flotte båter. 
På ettermiddagen serveres en deilig aftensbufeet med varme 
og kalde retter i restauranten Grand Bufeet.

Dag 2: Kiel - Berlin
Frokost serveres i skipets restaurant. Fra dekk kan vi nyte 
innseilingen til Kiel. Vi går i land og tar plass i bussen. Vi 
krysser den tidligere grensen mellom øst og vest og kommer 
til Berlin tidlig på ettermiddagen Her sjekker vi inn på Hotel 
Maritim Pro Art, som ligger i Friedrichstrasse i gamle Øst-
Berlin. Her er det kort vei å gå til Brandenburger Tor, Check 
Point Charlie og museums øya med alle sine severdigheter. Vi 
får servert middag på hotellet. Hotellet har også svømmebas-
seng.

Dag 3: Nasjonaldag i Tyskland
I år er det 28 år siden Berlinmurens fall og 27 år siden den 
tyske gjenforeningen, og i en by som Berlin har det skjedd 
store forandringer. Byen er igjen blitt hovedstad i Tyskland. 
Utbyggingen i sentrum har pågått de siste 23 årene og foran-
dringene er store. Berlin er en multikulturell by – her er et stort 
utvalg av aktiviteter, severdigheter og kultur begivenheter.  Et-
ter frokosten den første dagen, møter vi vår lokal guide som 
tar oss med på en 4 timers rundtur i Berlin. Vi får med oss 
de største severdighetene som Brandenburger Tor, Charlotten-
burg Slott, Check Point Charlie, noen bevarte deler av Ber-
linmuren og handlegaten Kufürsten Dam. Det er også en del 
arrangementer i forbindelse med Nasjonaldagen. Etter sight-
seeingen er dagen fri til egen disposisjon. Middag på hotellet 
om kvelden.

Dag 4: Utflukt til Potsdam
I dag skal vi besøke Potsdam. Potsdam er en liten by med 150 
000 innbyggere rett utenfor Berlin, den er også hovedstad i 

7 dager med avreise søndag 1. oktober 2017

delstaten Brandenburg. Innsjøen Havel er et yndet fritidsområde 
for Berlinerne. Vi skal på en liten tur med en av sightseeingbåtene 
som trafikkerer på sjøen. Vi rusler i Sanssouci parken og besøker 
slottet Neues Palais som ble reist i 1769. Det serveres også lunsj i 
løpet av dagen. Vi er tilbake i Berlin tidlig på ettermiddagen.

Dag 5: Opphold i Berlin
I dag har vi dagen på egenhånd. Du kan utforske Berlin på egen-
hånd. Byen har et utall av museer og morsomme ting og oppleve. 
Hotellet ligger i Friederichstrasse. Så det er bare noen minutters 
gange til Check Point Charlie, Brandenburger Tor og museumsøya. 
Vil du shoppe så er det flere sentre i Friedrich Strasse. Det er også 
kort vei til Berliner Mall og Potsdamer Platz. I kveld skal vi også på 
revy. Ikke langt fra hotlellet ligger Friedrichstadt Palast. Som var 
det store cabaret teateret i Øst-Tyskland. De har en helt fantastisk 
scene og det er plass til nesten 1900 tilskuere. Forestillingen om-
handler dans og akrobatikk så man har like stort utbytte av fores-
tillingen selv om man ikke snakker tysk. Billetter i kategori 3 er 
inkludert i turprisen. Vi spiser middag på hotellet før forestillingen 
som begynner kl 19.30.

Dag 6: Berlin - Kiel
Vi tar farvel med Berlin og reiser nordover mot hansabyen Kiel, 
hvor båten til Oslo venter på oss. Båtavgang er kl 14.00. Det ser-
veres aftensbufeet.

Dag 7: Oslo - Hjemstedene
Frokost serveres før ankomst Oslo. Etter tollklarering tar vi plass i 
bussen og returnerer til våre hjemsteder.
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13 DAGER MED AVREISE 4. OKT.2017

Kr. 15.900,-

Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo-Kiel i dobbel 3* 
 innvendig lugar t/r
• 1 natt på Lindner Hotell Leipzig
• 1 natt på Gasthof Stegerbraü i 
 Radstädt
• 6 netter på Hotell Belveder i Vrsar
• 1 natt på hotell Ander Hofer i 
 Kufstein
• 1 natt på Hotel Panorama i Einbeck
• 12 frokoster, 4 lunsjer, 12 middager
• Entre til Postonjagrottene
• Rundtur i Rovinj med lokal guide
• Utflukt til Pula
• Utflukt til Motovun
• Trøffelsafari
• Vinsmaking
• Båttur til Limfjorden
• Reiseleder
• Reisen i Setra TopClas turistbuss
 
Tillegg for enkeltrom         kr   2 000,-
Tillegg for singellugar       kr   1 200,-
Tillegg for utvendig lugar  kr  920,- pr 
lugar
 
Påstigningstabell: A

Kroatia
Behagelige dagsetapper, bekvemme hoteller, hy-
ggelig reiseleder, dyktige lokalguider, interessante 
utflukter, mye tid på egen hånd for de som ønsker. I 
år skal vi bo i Rovinj, en gammel romersk havneby. 
Opprinnelig lå byen på en øy, men ble landfast i 
1763. I dag er Rovinj en pittoresk gammel by med 
trange gater og et yrende liv. Over byen troner kat-
edralen som er viet til St Eufemia. Vi skal bo på Ho-
tell Istria som er et 4*+ hotell. Hotellet ligger på en 
øy 15 minutter utenfor Rovinj. Det går gratis på inn 
til byen en gang i timen. Når du da går av båten så er 

du midt i gamlebyen i Rovinj.  Fra Rovinj reiser vi 
på forskjellige utflukter. Vi skal blant annet på trøffel 
safari. Her får vi se hvordan trøffel hundene lukter 
seg frem til trøffelen. Vi skal også besøke fjellbyen 
Motovun, som tilhørte Venezia helt frem til 1849. 
Det blir også et gjensyn med Porec for de som har 
vært med oss til Kroatia tidligere. 

13 dager med avreise onsdag 4. oktober 2017
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13 dager med avreise onsdag 4. oktober 2017

Dag 1: Til Oslo
Bussen starter i Larvik og plukker opp i Vestfoldbyene, Dram-
men og Oslo før vi reiser ut fra Hjortneskaia med Color Line 
kl 14.00. Etter innsjekk er tiden fram til vi skal spise sammen 
til fri disposisjon.

Dag 2: Kiel – Leipzig 500 km
 Frokost om bord før vi går i land. Første etappe går til Leipzig i 
den østre delen av Tyskland.

Dag 3: Leipzig – Radstädt 630 km
Etter frokost reiser vi videre sydover mot Østerrike Vi passerer 
Nürnberg og München før vi ankommer den idylliske byen 
Radstadt på ettermiddagen. Radstadt er omgitt av Bykjernen 
er omgitt av en gammel bymur samt en vollgrav fra 1231. 
Radstat ligger omgitt av fjellmassivene Radstäter Tauren i syd 
og Dachsteinmassivene i Nord. Vi satser på å komme frem 
tidlig på ettermiddagen slik at vi får en mulighet til å se litt 
nærmere på denne idylliske byen.

Dag 4: Radstädt  – Vrsar 380 km
Siste etappen til Vrsar brytes opp av besøket i de kjente og 
berømte Postonjagrottene, Europas største dryppstensgrotter. 
Her skal vi også spise lunsj før vi reiser videre, for litt utpå 
ettermiddagen å sjekke inn på Hotel Belvedere. Vi hviler og 
slapper av litt, og samles så til middag i hotellets restaurant. 
Vrsar er en liten fiskelandsby med 2 700 innbyggere. Hotellet 
ligger 300 meter fra byens sentrum og 200 meter fra marked-
splassen. Hotellet har utendørs svømmebasseng. Det er mel-
lom 100 og 200 meter ned til stranden.

Dag 5: Opphold i Vrsar
Vår første dag i Kroatia bruker vi til å bli kjent i området. Det 
finnes også et innendørs svømmebasseng på nabo hotllet La 
Pineta. Du kan spille Biljard, leie en kajakk eller en padlebåt. 
Så er det omtrent 300 meter bort til sentrum av Vrsar. Her er 
det en god del restauranter og butikker.  Når det gjelder shop-
ping tips så har jo slipset og miniskjørtet sitt opphav i Kroatia. 
Felles middag på hotellet.

Dag 6: Utflukt til Pula
Byen Pula er velkjent for sine praktfulle monumenter fra 
romertiden\. Vi kan nevne Sergii-buen, tempel Romae og 
Augustus og ikke minst Pula Amfiteater. Dette var et av de 6 
største romerske amfiteatrene med plass til 23 000 tilskuere, 
og ble brukt til gladiatorkamper. Mye av byggverket står den 
dag i dag. I dag skal vi spise lunsj på en lokal bondegård. Her 
produseres egen vin og forskjellige kjøttprodukter.

Dag 7: Opphold i Vrsar
I dag er det ikke noe felles program.  Du an nyte dagen ved 
hotellets svømmebasseng eller ta en dukkert i sjøen. Vil du inn 
til Vrsar så er det bare noen minutters gange så er du inne i 
sentrumFelles middag på hotellet om kvelden.

Dag 8: Utflukt til Motovun og Trøffelsafari
Trøfler er kjent som en delikatesse. Vi reiser mot middelal-
derbyen Motovun. Byen ligger på en ås som dominerer dalen. 
Gamlebyen er fremdeles omsluttet av bymuren fra 1200 tallet. 
På 1400 tallet ble det bygget en ny mur rundt de nye byde-
lene. I dag er det en port som skiller den gamle og den nyere 
bydelen fra hverandre. Her opp i det kuperte ås landskapet 
driver man å leter etter trøfler. Vi får oppleve hvordan hun-
dene arbeider og hva man ser etter for å finne trøflene. Dagens 
lunsj består selvsagt av trøffler. Vi skal også på vinsmaking og 
besøke vinkjelleren Benevenuti. Vi er tilbake på hotellet om 
ettermiddagen.

Dag 9: Båttur til Limfjorden og Porec
Vi går om bord i båten i Rovinj og seiler nordover mot Porec. 
Den ene veien seiler vi innom Limfjorden som er den lengste 
fjorden i Kroatia. I Porec får vi litt tid på egenhånd før vi re-
turenere tilbake til Rovinj. Det serveres lunsj på båten. I kveld 
har vi vår siste middag på Istria. Den skal vi spise på restau-
ranten som ligger en kort gåtur fra hotellet til et annet sted på 
øya. Det serveres en 3 retters middag og koselige omgivelser.

Dag 10: Vrsar – Kufstein  450 km
Etter frokost laster vi opp bussen og setter kursen nordover 
mot Kufstein som ligger på grensen mellom Østerrike og 
Tyskland. Vi kjører via Italia og Felber Tauern tunnellen.

Dag 11:  Kufstein – Einbeck 680 km
I middelalderen hadde Einbeck over 600 bryggerier. Etter si-
gende var det her man fant opp det berømte tyske sterkølet 
Bockbier. Det historiske sentrum er omgitt av bymuren og 
over 100 gamle bindingsverkshus er bevart.

Dag 12: Einbeck – Kiel  350 km
Vi starter tidlig fra Einbeck og passerer Hannover og Hamburg 
på vei til Kiel, hvor Color Line har avgang kl 14.00. Tid på 
egen hånd fram til felles middag om kvelden.

Dag 13: Oslo – Hjemstedene
Frokost om bord før ankomst Oslo kl 10.00. I løpet av for-
middagen er vi trygt tilbake på våre hjemsteder.
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Polen & Berlin

Det har skjedd mye i Polen de siste tyve årene. Fra 
Solidaritet, med Lech Walesa i spissen, startet sine 
protester mot kommuniststyret, til at Polen nå er 
medlem av EU. En forandring man har taklet på en 
fredelig måte. . Warszawa er det nye Polens ansikt 
og bekjentskapet er spennende. I sentrum har nye 
kontor og forretningsbygg skutt i været, men Polen 
har også en rik historie å ta vare på. Warszawas 
største severdighet er Stare Miasto. I den gamle 
bydelen ser det ut som at de smale gatene ikke er 
forandret på flere hundre år. Og likevel er byen 
bydelen kun rundt 40 år gammel. Lengre syd i lan-

det finner vi Krakow, som var Polens hovedstad frem 
til 1596. De aller fleste polakker mener at  Krakow er 
den vakreste byen i Polen.  Byensmarkedsplass er selve 
hjerte, med sine utrolige mål på 200 x 200 meter var 
den en av Europas aller største. På en klippe ved Wislas 
bredder troner kongeslottet Wawel Rett utenfor Krakow 
ligger Wielicka med de berømte saltgruvene. I Cze-
stochowa finner vi klosterkirken Jasna Gora med 
maleriet av ”den sorte madonna”. 

11 dager med avreise søndag 8. oktober 2017

11 DAGER MED AVREISE 8.OKT. 2017

Kr. 16.900,-

Prisen inkluderer:
• Båtreisen Karlskrona - Gdynia i dbl 
 innvendig lugar.
• 1 natt på Varberg Stadshotell
• 2 netter på Sofitel Warsaw Victoria
• 3 netter på Mercure Karakow Stare  
 Mesto
• 2 netter på Abba Berlin Hotel
• Båtreisen Kiel – Oslo i 3 stjerners 
 dobbel innvendig lugar
• 10 frokoster, 4 lunsjer,  10 middager.
•  Entre til Malbork festning,
•  Entre til Saltgruvene
• klosterkirken Jasna Göra.
• Lokal guide i Warszawa, Krakow, 
 Berlin
•  Folkloreshow
• Reiseleder
• Reisen i turistbuss

Tillegg for enkelt rom 3700,-
Tillegg for enkel lugar 1 000,- (begge 
båter)
Tillegg for utv. lugar kr 900,- per lug.

Påstigningstabell: B
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Dag 1: Til Varberg
Etter påstigning går turen sydover igjennom Østfold til 
Svinesund og Munkedal hvor vi spiser lunsj. Vi reiser videre 
forbi Gøteborg tilVarberg. Her skal vi bo på det sjarmerende 
Stadshotellet mitt i Varberg. Bygningen er fra 1902 og hotellet 
har også et Asiatisk SPA. Middag på hotellet om kvelden

Dag 2: Varberg - Karlskrona 310 km
Turen går videre sydover. Vi skal i kveld gå om bord i fergen 
som tar oss med over til Polen. Vi kjører gjennom Sødra Göta-
land. Dagens lunsj har i i den gamle kurbyen Rönneby. Stedet 
ble godt kjent i Sverige for sitt svovelholdig og etter sigene 
helsebringende vann. I 1564 brente Erik den 14 sin hær byen 
ned og over 3000 mennesker omkom. Dette jkalles for Ron-
nebys Blodbad. I Karlskrona har vi litt tid til å se på den store 
Fredrikskirken som ligger på Stortorget før vi går ombord i 
Stena line sin båt som skal ta oss med over til Polen. Innkvar-
tering i doble innvendige lugarer. Vi møtes i skipets restaurant, 
hvor skipets aftenbuffet står på menyen.

Dag 3: Gydina – Warszawa. 400 km
Vi legger til kai i Gdynia, herfra går turen til Gdansk, som var 
en av de viktigste byene under Hansatiden. Det var i Gdansk at 
man startet fagforeningen Solidaritet som resulterte i et makt-
skifte i Polen. Vi gjør et stopp i Gdansk og besøker Gamle 
byen med Langetorget og Neptunbrønnen. Her finner vi også 
Mariakirken som er den største i Polen med plass til 20 000 
personer. Vårt neste mål er Malbork, den største gotiske mid-
delalderborg i Polen. Borgen regnes for å være det beste ek-
semplet på middelalderens forsvarskunst. Etter omvisningen 
spiser vi lunsj på borgen. Sent på ettermiddagen ankommer vi 
Polens Hovedstad. Felles middag på hotellet.
 
Dag 4: Opphold i Warszawa
Etter frokost møter vi vår lokal guide som blir med oss på en 3 
timers rundtur i Warszawa. Vi får se gamlebyen, Stare Miasto, 
med dens katedral og torget med de vakre bygningene. Vi får 
se slottet med statuen av Kong Sigismund som flyttet Polens 
hovedstad fra Krakow til Warszawa i 1596. Rundturen avs-
luttes i sentrum, hvor man får tid på egenhånd. Vi kan anbefale 
en tur med hest og kjerre eller en tur i Warszawas historiske 
museum. Om kvelden blir det folklore og middag ute på byen.

Dag 5: Warszawa - Krakow. 370 km
På vei til Krakow avlegger vi Chestochowa et besøk. Byen 
er den Polsk-katolske kirkes fremste besøkssted. Vi spiser en 
felles lunsj før vi besøker klosterkirken Jasna Gora. Her finner 
vi maleriet av ”den sorte madonna”, som er kjent for sine un-
derverker. Vi ankommer Krakow på ettermiddagen. Overnat-

11 dager med avreise søndag 8. oktober 2017

ting på hotel i sentrum av Krakow. Middag på hotellet. Etter midd-
ag rusler vi bort på torget – Rynek Glowny i Krakow. Her ligger 
den vakre markedshallen fra 1500 tallet og Mariakirken med sine 
to tårn. Rundt på plassen er det fullt av restauranter. Vi anbefaler at 
man tar en kopp kaffe eller et glass øl og nyter atmosfæren.

Dag 6: Opphold i Krakow
Etter frokost blir vi møtt av lokalguide som tar oss med på en 
rundtur i Krakow. En del av rundturen foregår til fots. Turen avs-
luttes i sentrum til lunsj. Resten av dagen bruker man som man øn-
sker. Noen vil kanskje utforske noen av severdighetene nærmere, 
mens andre heller vil nyte bylivet med butikker og kafeer. Middag 
på hotellet.

Dag 7: Utflukt til Saltgruvene. (evt Auswich)
Vi starter en halvdagsutflukt til saltgruvene i Wieliczka. Gruven er 
over 700 år gammel og visse deler er i dag museum. Totalt består 
gruven av 9 nivåer hvor det dypeste er 327 meter under jorden. 
Totalt finnes det over 300 kilometer med gruveganger, hvorav 30 
kilometer er åpen for turister. Inne i gruven finner man kunstverk, 
alter, kapell og en hel kirke bygget av gruvearbeiderne i salt. Om-
visningen medfører en del trapper og gåing. Utenfor er det rikelig 
anledning til å kjøpe suvenirer. Vi er tilbake i Krakow til Lunsj. 
Resten av dagen til egen disposisjon. Hvis det er interesse kan vi 
arranger tur til Auswich etter vi har vært i Saltgruvene for de som 
ønsker.

Dag 8: Krakow - Berlin.  600 km
Vi tar farvel med Krakow og setter kursen mot Berlin. Lunsj i 
Wrockaw. Vi passerer grensen til Tyskland og kommer til Berlin 
tidlig på ettermiddagen. Middag serveres på hotellet.

Dag 9: Opphold i Berlin
I dag er det bysightseeing med guide i Berlin, en by som har gjen-
nomgått enorme forandringer de siste 15 årene. Ge- dächtniskirche, 
Brandenburger Tor, Berlinmuren, Charlottenburg, Alexanderplatz, 
Kurfürstendamm og mange andre severdigheter får vi med oss. Et-
termiddagen til egen disposisjon. Middag på hotellet.

Dag 10: Berlin - Kiel. 360 km
Etter frokost tar vi plass i bussen og setter kursen mot Kiel. Her går 
vi ombord i Color Line sin ferge. Innkvartering i dobble innvendige 
lugarer. Vi møtes til vår siste felles middag i skipets restaurant kl 
18.00.

Dag 11: Oslo - hjemstedene
Under frokosten kan vi nyte den vakre innseilingen til Oslo. Etter 
tollklarering tar vi plass i bussen og returnerer til vår hjemsteder.
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8 DAGER MED AVREISE 18. OKT. 2017

Kr. 13.900,-

Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo – Kiel i dbl innv lugar
• 1 overnatting Hotel Leipzig
• 2 overnattinger på Grandior Hotel  
 Praha
• 2 overnattinger på Crown Plaza 
 i Bratislava
• 1 overnattinger på Hotel Ananas i  
 Wien
• Flybillett fra Wien til Oslo Norwegian
• Båt fra Bratislava til Wien
• 7 frokoster, 3 lunsjer, 7 middager
• Lokal guide i Dresden,
• Lokal Guide i Praha,
• Lokal Guide i Bratislava.
• Lokal Guide i Wien
• Besøk på potterifabrikk
• Besøk på Red Rock Castel
• Vinsmaking
• Reisen i Setra Turistbuss
 
Tillegg for enkeltrom         kr   2 700,-
Tillegg for singellugar       kr   600,-
Tillegg for utvendig lugar  kr  460,- pr 
lugar
 
Påstigningstabell: A

Praha, Bratislava og Wien
På 8 dager skal du få med deg 4 fantastiske byer – 
Dresden, Praha, Bratislava og Wien. I tillegg kom-
mer båttur på Donau og et cruise fra Oslo til Kiel. 
Dresden var barokkbyen i tidligere tider før den ble 
totalt ødelagt under 2. verdenskrig. I dag skinner 
byen som aldri før. Praha er en godbit med sitt his-

toriske senter. Vi nevner Karls broen, Kruttårnet og 
det historiske uret på markedsplassen. Bratislava er 
slovakenes lille hovedstad ved Donau. Wien er kul-
turhovedstaden. På ringveien rundt den innerste sen-
trumsringen ligger konsertarenaene på rekke og rad. 
Fra Wien går det med fly hjem til Norge.

8 dager med avreise onsdag 18. oktober 2017
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8 dager med avreise onsdag 18. oktober 2017

Dag 1: Til Oslo
Etter påstigning fortsetter vi inn til Color Line sin terminal i 
Oslo. Her går vi ombord i Color Line sin flotte Kielferge som 
har avgang kl 14.00. Ombord får vi tid til å slappe av i hy-
ggelige omgivelser før vi møtes til middag om kvelden.

Dag 2: Kiel – Leipzig  500 km
Etter en god frokost ankommer vi Kiel kl 09.30. Vi tar plass i bus-
sen og setter kursen sydover mot Hamburg. Her forlater vi Auto 
Bahn og kjører mot Braunschweig og Helmstedt, en gang grens-
estasjon mellom øst og vest Tyskland. Vi fortsetter mot Magde-
burg, som har en av de viktigste innlandshavner i Tyskland. Her 
møtes elvene Elbe, Elbe-Havel Kanal og Mittellandkanalen. Vi 
kommer til Leipzig sent på ettermiddagen.

Dag 3: Leipzig – Dresden - Praha  270 km
Dresden var en av Tysklands flotteste byer, kalt «Firenze ved 
Elben». Byen blomstret på 1700 tallet og var det et maktsen-
trum i Europa innen kunst og kultur. Her finner vi kjente byg-
gverk som Hofkirche, Frauenkirche, statsoperan og Zwinger 
med enorme kunst og kulturskatter. Fra Dresden kjører vi opp 
mot Zinwald og den Tsjekkiske grense. Vi reiser gjennom det 
som kalles ”det Saksiske Sveits”. Vi ankommer Praha på et-
termiddagen hvor vi skal bo på Grandior Hotell i 2 dager. Det 
er gangavstand til det historiske senter.

Dag 4: Opphold i Praha
Frokost på hotellet. En guide møter oss og tar oss med på en by 
sightseeing. Vi kjører opp til slottet hvor vi starter en vandring 
gjennom slottsområdet og Mala Strana (lillesiden). Vi skal 
krysse over Moldau på ærverdige Karlsbroen, Vi får se det as-
tronomiske uret på den gamle rådhusplassen og ender opp på 
byen paradegate Vaclavske Namesti. Resten av dagen til egen 
disposisjon for shopping og opplevelser. Om kvelden skal vi 
reise ut til en restaurant hvor det blir god mat og folklore show.

Dag 5: Praha – Bratislava 350 km
Etter en god frokost går det raskt videre sydover forbi Tsjek-
kias nest største by Brno og vi krysser grensen til Slovakia. Vi 
kommer inn i et området som kalles for The small Carpathiam 
wine route». Her har man produsert vin helt siden romertiden.          
Vi besøker slottet Rad Rock, som ligger på et fjell over byen 
Pila. Slottet var bosted for kongen på 1300 tallet.. Dagens 
lunsj kombineres med en vinsmaking av 5 av Slovakias viner. 
Det blir også besøk på et pottemakeri som har rike tradisjoner. 
På ettermiddagen kommer vi til Bratislava og det flotte Crown 
Plaza hotell.

Dag 6: Opphold i Bratislava
Bratislava er en av de yngste hovedsteder i Europa, og har 
tidligere hatt navn som Pressburg eller Pozsono og var en av 
de viktigste byene i det østerisk-ungarske rike. Maria Theresa 
ble kronet til dronning i Bratislava. Bratislava ligger idyllisk 
til ved bredden av Donau. Vi møter vår lokal guide og blir med 
å en vandring i gamle byen. Vi skal også opp på slottshøyden 
og se på utsikten.

Dag 7: Bratislava – Wien
Etter frokost setter vi bagasjen i bussen. Så rusler vi ned til 
hurtigbåt terminalen. Her går vi om bord i Donau Ekspress 
som tar oss med inn til Østerikets hovedstad Wien. Vel fremme 
i Wien spiser vi lunsj får vi skal rusle en tur i byens historiske 
senter. Vi får med oss konditoriet hvor de lager den berømte 
Sacher Torte og domkirken Stephans Domen. Etter sightseein-
gen kjører vi til vårt hotell.

Dag 8: Wien – Oslo – Hjemsteder
Etter en sen og god frokost reiser vi ut til flyplassen. Norwe-
gian letter fra Wien kl 14.40 og setter kursen Mot Gardermoen. 
Her blir vi møtt av buss fra Arne Johans Bussreiser som tar oss 
med til våre hjemsteder.
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Idyll og vin i Franken

Den nordligste delen av delstaten Bayern kalles 
Franken. Her er det ikke langt mellom livlige stor-
byer, eller til en romantisk by med en lang histo-
rie. Franken er også et velrenommert vindistrikt i 
Tyskland. Vi bor i Würzburg, som ligger ved elven 
Main. På høyden over byen troner slottet Marien-
berg som var fyrste biskopenes første residens. 
Inne i sentrum finner vi biskopenes nye residens, 
tegnet av Balthasar Neumann. En annen perle er 
byen Bamberg, den er akkurat som Roma bygget 
på syv høyder. Her brygger man noe som kalles 
”Rauchbier”. Øl med røyket smak. Turen tar oss 
med langs idylliske småbyer langs elven Main. 
Med båt skal vi reise gjennom ”Mainschleife”, her 
bukter elven Main seg så den nesten biter seg selv i 
halen. På museet Point Alpha får vi mer informas-

jon om det delte Tyskland og forholdet mellom DDR og 
BRD. Krydrer vi så alle disse opplevelsen med litt god 
mat og en dose Frankenvin så burde alt ligge til rette for 
8 opplevelsesrike dager. – Bli med da vel!

8 dager med avreise onsdag 25. oktober 2017

8 DAGER MED AVREISE 25.OKT. 2017

Kr. 13.500,-

Prisen inkluderer:
• Flybillett fra Oslo til Wien med 
 Norwegian
• Båtreisen Kiel Oslo i doble innvendige   
 lugarer
• 1 natt på Hotel Passauer Hof i Passau
• 4 netter på Hotel Strauss i Würzburg
• 1 natt på Van der Valk i Hildesheim
• 7 frokoster, 4 lunsjer, 7 middager
• Båttur på Main
• Vinsmaking
• Entre til Point Alpha
• Lokal guide i Würzburg

Tillegg for enkelt rom 1600,-
Tillegg for enkel lugar 600,-
Tillegg for utvendig lugar kr 460,- per lug.

Påstigningstabell: B
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Dag 1: Oslo – Wien – Passau 320 km
Etter påstigning reiser vi til Oslo Lufthavn Gardermoen. Her 
sjekker vi inn på Norwegians fly til Wien. Flyet har avgang kl 
11.40. og vi lander i Wien kl 14.05. Utenfor Terminalen venter 
Arne Johan og bussen. Når alle er plass fortsetter vi til Passau. 
Byen hvor elvene Inn og Ilz renner ut i Donau. Vi skal bo på 
Passauer Hof. Felles middag på kvelden

Dag 2: Passau – Würzburg 320 km
Etter frokost skal vi på en liten spasertur i Passau. Passau lig-
ger på en halvøy mellom elvene Donau og Inn. Bispesete i 
Passau var lenge det største bispesete innenfor det tysk-rom-
erske rike. Her finner vi den fantastiske Dom St. Stephan et 
mester verk i italiensk barokk. Vi stopper for lunsj under veis 
til Nürnberg. Nürnberg er en by vi stadig kjører forbi, men 
denne gangen skal vi gjøre en stopp og hen en liten bysight-
seeing i Nürnberg. I 1933 bestemte Hitler at Nurnberg skulle 
være fast møtested for Rikspartimøtene Byen sto også sentralt 
i oppgjøret mot Nazi regimet etter 2. verdenskrig. I gjennom 
byen renner elven Pegnitz. Fra Nürnberg er det en drøy times 
kjøring til Würzburg hvor vi skal bo i 4 netter.

Dag 3: Utflukt til Bamberg
Etter frokost setter vi kursen mot bispebyen Bamberg. Byen 
ble grunnlagt i 973 og ble gjort til bispesete av Henrik den 
2.  Byen ble delt i to Die Bürgerstadt og Die Bischofsstadt en 
oppdeling som fremdeles er lett å få øye på.  Byens storslagne 
Katedral, Kaiserdom, troner på høyden over byen. Byens råd-
hus er også en arkitektonisk perle. Gjennom byen renner El-
ven Pegnitz. Vi skal på en rusletur i Bamberg sammen med 
lokalguide. Når man skal spise lunsj anbefaler vi og smake på 
det lokale ølet Rauchbier, som en røyket smak. På ettermidda-
gen returnerer vi til Würzburg.
 
Dag 4: Opphold i Würzburg
I dag skal vi bli kjent med Würzburg. Mange har vel overnat-
tet i byen og reist videre neste morgen. I dag har vi tid til å 
se nærmer på Marienberg Festningen som troner over byen. 
Byens historie begynner egentlig med martyriet til den irske 

8 dager med avreise onsdag 25. oktober 2017

misjonæren St. Killian i 689. Gravstøtten hans står fortsatt ved 
katedralen som bærer hans navn. Når Marienberg ble forliten for 
Biskopenes overdådige livsstil flyttet de til ”Die Würzburg Resi-
denz”. Et praktbygg i barokk, tegnet at Balthasar Neumann. Han 
tegnet også Hofkirche, som i dag er et populært sted og gifte seg.

Dag 5: Utflukt til Östliches Weinland
Turen i dag byr på flotte naturopplevelser, sjarmerende middelal-
derbyer og flotte vinområder. Vi følger store deler av dagen Elven 
Main.  Fra Würzburg reiser vi sydover langs Main. På begge sider 
ligger store vinmarker. Vi kjører gjennom den sjarmerende byen 
Marktbreit og videre nordover mot Kitzingen og kommer til vin-
byen Volkach. Byen ligger på stedet hvor elven Main nesten slår 
krøll på seg selv – kalles for der Mainschleife. Vi går om bord i MS 
Udine som tar oss med på 1 ½ times båttur på Main. Etterpå har vi 
tid på egenhånd i Volkach. Midtpunket er byens markedsplass og 
rådhuset i renessanse stil. På vei hjem til vårt hotell stopper vi for å 
smake litt på noen av de deilige Frankenvinene. Middag på hotellet 
om kvelden.

Dag 6: Würzburg – Hildesheim  350 km
I dag er det farvel med Würzburg. I dag skal vi stoppe i den lille 
byen Rasdorf. Her er det åpnet et Grensemuseum – Point Alpha. 
Under den kalde krigen så sto styrker fra øst og vest bare noen få 
meter fra hverandre på dette punktet. Museet viser frem forskjel-
lige typer militært utstyr samt at det forteller om livet i øst og vest 
og forteller historien til familier som ble splittet av delingen av 
Tyskland. Reise videre går forbi Bad Hersfeld og videre nordover 
mot den sjarmerende byen Hildesheim.

Dag 7: Hildesheim – Kiel 320 km
Farvel Tyskland. Vi har bare en kort kjøretur til Kiel. Vi går om 
bord i Color Line sitt flotte skip og finner våre lugarer. Vi møtes til 
felles buffet om kvelden.

Dag 8: Oslo – Hjemstedene.
Under innseilingen til Oslo nyter vi en deilig frokost. Vel i land tar 
vi nok en gang plass i bussen og returnerer til våre hjemsteder.
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Høsttur til Fyn
Helt syd på Fyn finner vi byen Svendborg og hotell 
Christiansminde. Hotellet ligger i vakre omgivelser 
helt nede ved vannet og med flott utsikt mot øy-
ene Thurø og Tåsinge. Dette er et leilighetshotell. 
Alle rommene har en liten kjøkkenløsning med 
kjøleskap, stue med sittegruppe og balkong eller 
terrasse med hagemøbler. Restauranten er stor og 
lys og det serveres deilig mat.. Vi reiser med Color 
Line sin ferge til Kiel på utreisen og DFDS sin 

ferge fra København til Oslo på returen. På Fyn har vi 
valgt ut noen nye severdigheter. Vi kan nevne Strøjer 
samlinger, som er en helt unik samling av kongelige 
biler, racerbiler og Lemans biler. Vi besøker Gråsten 
Slotshage og bryggeriet Ø-bryg.  Og beliggenheten på 
hotellet er helt fantastisk. Bli med på ny opplevelser 
på Fyn.

6 dager med avreise torsdag 19. oktober 2017

6 DAGER MED AVREISE 19. OKT. 2017

Kr. 9.800,-

Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo – Kiel i dbl innv lugar
• Båtreisen København – Oslo i dbl  
 innv lugar
• 3 netter på Hotel Christiansminde i  
 dbl rom
• 5 frokoster, 2 lunsjer, 5 middager
• Drikke til 2 middager på båtene
• Besøk på Gråsten Slottskirke og  
 Slottshage
• Besøk Strøjers Samlinger
• Besøk på Dansk Forsorgsmuseum
• Besøk på Skaarupøre vingår med 
 3 smaksprøver
• Omvisning på Ø Bryggeri med 4   
 smaksprøver
• Veiavgifter og Bompenger
• Reisen i Setra TopClas Turistbuss

Tillegg enkelt rom   kr 900,-.
Tillegg enkeltlugar kr 900,-
Tillegg utvendig lug. kr    900,- p.p.
Påstigningstabell: A
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Dag 6: Oslo – Hjemstedene
Det serveres en deilig frokost ombord. Fra restauranten kan vi 
nyte den vakre innseilingen til Oslo. Etter tollklarering kjører 
vi mot våre hjemsteder.

Dag 1: Til Oslo
Etter påstigning fortsetter vi inn til Color Line-terminalen 
i Oslo. Skipet har avgang kl 14. Vi slapper av og nyter fa-
silitetene om bord fram til felles middag om ettermiddagen.

Dag 2: Kiel  – Svendborg 190 km
Vi spiser en god frokost på båten før vi ankommer Kiel. Vi tar 
plass i bussen og legger i vei mot den tysk-danske grensen. Vi 
stopper for litt shopping på grensen.Vi spiser lunsj på Gråsten 
Kro før i besøker Gråsten Slottshage og Gråsten slottskirke.  
Turen går videre med ferge over Fynshavet til Fåborg og videre 
til Svendborg. I utkanten av Svendborg finner vi Hotell Chris-
tiandsminde som er vårt bosted for de kommende dagene. Ho-
tellet er et leilighetshotell. Alle rom har en stor balkong eller 
terrasse. Om kvelden serveres det en deilig middag på hotellet.

Dag 3: Opphold i Svendborg og Ø-bryg i Thurø
Vi bruker dagen i Svendborg og på Thurø. Svendborg har cirka 
28000 innbyggere og er en sjøfartsby. Det har også et god be-
vart bysentrum med gamle bindingsverkshus, trange gater og 
koselige gårdsrom med små butikker og hyggelige spisesteder. 
Svendborg er også opphavssted for Danmarks største firma, 
rederiet Maersk. Det er også fine turmuligheter langs vannet 
inn til sentrum for de som ikke vil sitte på med bussen. Vi 
skal også besøke det lille bryggeriet Ø-bryg på Thurø. Felles 
middag på hotellet.

Dag 4: Utflukt Strøjers Samlinger
Litt nord for Svendborg i Assens ligger Strøjers samlin-
ger. Dette er en unik bilsamling med mange Le Mans biler, 
kongelige biler og rascer biler. Vi får en guidet omvisning 
og får se de flotte bilene. Omvisningen avsluttes med en lett 
lunsj i «garasjen». På vei tilbake til hotellet stopper vi på 
Skaarupøre Vingård. Vi får smake på 3 typer lokalprodusert 
vin fra Fyn. Vi får også en rusletur på vinmarkene. Det er om-
tren innhøstningstid nå. Så går turen tilbake til hotellet.

Dag 5: Svendborg – København
Så er tiden kommet til å ta farvel med Christiansminde igjen. 
Vi kjører strake veien til København. Vi rekker en liten rundtur 
i byen og litt lunsj før vi kjører bort til DFDS sin terminal. . 
Her venter fergen til Oslo på oss. Overnatting i dbl innv. lu-
garer. Vi spiser middag i skipets restaurant.



Dag 1: Til Oset
Med alle vel om bord legger vi i vei mot Golsfjellet. Turen går 
via Noresund og opp Hallingdalen til Gol. Vi forserer lett stig-
ningen opp til Oset Høyfjellshotell. Vi går rett inn i spisesalen 
hvor vi får servert Julegrøt med mandel. Etter lunsj sjekker 
vi inn på våre rom. På ettermiddagen er det muligheter for å 
delta på kanefart. (dette må bestilles sammen med reisen), ta 
seg en skitur eller spasertur eller kose seg i hotellets basseng 
og badstue. Vi møtes til middag kl 19.00. Etter et deilig måltid 
spilles det opp til dans i salongen.

Dag 2: Opphold på Oset
En hel dag til å nyte livet på Oset høyfjellshotell. Etter frokost 
er hotellets julemarked oppe. Det er første gang man arrangerer 
julemarked på hotellet. Her kan man finne gode og morsomme 
julegavetips laget av lokale kunstnere og bedrifter. Utvalget er 
spenner seg fra glass, treprodukter, strikkeprodukter, pølser og 
mye mer.. Dagens lunsjmeny er spekemat og rømmegrøt – tradis-
jonskost. På ettermiddagen er det kaffe i salongen og gang rundt 
juletreet. I kveld venter Osets store julebord på oss. En stor mat-
opplevelse – med alt du venter og finne på et godt julebord og 
kanskje litt til. Skulle det bli for mye mat – kan man lett på sam-
vittigheten med en svingom på dansegulvet.

Dag 3: Oset – Hjemstedene
Etter en sen frokost tar vi plass i bussen. På hjemveien stop-
per vi ved Hadeland Glassverk. Her produseres fortsatt glass. 
I tillegg er det kommet mange utsalg av forskjellige produkter 
som porselen, lys, søtsaker og mye annet. Fra Hadeland er det 
kort vei til Oslo og videre mot Vestfoldbyene for avstigning.

3 DAGER MED AVREISE 22. NOV 2017

Kr. 3.290,-

Prisen inkluderer:
• 2 netter på Oset Høyfjellshotell
• 2 frokoster, 2 lunsjer, 2 middager
• Program som beskrevet
• Reisen i Setra TopClass turistbuss
 
Tillegg enkelt rom:     kr 400,-

Påstigningstabell: B

Julemarked og førjulsstemning 
på Oset Høyfjellshotell

Oset er et hotell som formelig “oser” av atmosfære. 
Ikke bare på grunn av de trivelige salongene fulle 
av detaljer i interiør og innredning, men vel så mye 
fordi man har over 125 års erfaring med gjestfrihet 
Hotellet er tilrettelagt for at du skal finne ro og 

fred, eller dans og moro. Ta et avslappende bad med til-
hørende sauna, nyt en kopp kaffe og den vakre utsikten 
fra salongene - eller sov helt til du våkner av deg selv. 
I år er det 10 gangen man lager julemarked på Oset, så 
det blir litt ekstra feiring i år – Vi håper å fylle to busser 
på denne avgangen. Så kom til Oset – og vær deg selv!

3 dager med avreise onsdag 22. november 2017

6 dager med avreise torsdag 19. oktober 2017
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Tur nr. 10 til Oset



Dag 1: Sande - Oslo
Etter påstigning reiser vi til Oslo hvor vi får utdelt våre board-
ingkort og kan gå om bord i Color Line sin flotte Kielbåt. Inn-
kvartering i 3*** innvendige lugarer. Båtavgang fra Oslo er kl 
14.00. Om bord er det mange ting  man kan utforske i løpet 
av ettermiddagen. Fra observation lounge i 14 etasje har man 
en flott utsikt  når vi seiler ut Oslofjorden.  Felles middag om 
kvelden. Etter middag anbefaler vi en tur opp i Showlounge. 
Her er det to ganger pr kveld et flott danse og musikk show.

Dag 2: Kiel - Hamburg
Under innseilingen til Kiel nyter vi en deilig frokost i skipets 
restaurant. Ankomst Kiel er kl 10.00, vi går i land og tar plass 
i bussen. Hamburg ligger bare en times kjøring fra Kiel. En 
by veldig mange nordmenn har kjørt forbi på Autobahn. Vi 
møter vår lokalguide på ZOB. Hun tar oss med på en 3 timers 
rundtur i sentrum av Hamburg. Underveis får vi se innsjøene 
Binnenalster og Aussenalster, det kjente hotellet de fire årstid-
er. Vi ser også nærmere på de nye områdene nede i Hafencity. 
Vi avslutter med en felleslunsj. Vi sjekker inn på vårt hotell 
som ligger 5 minutters gange til Mönckebergstrasse. Vi spiser 
felles middag på en av byens restauranter.

Dag 3: Opphold i Hamburg
Hamburg har en av de største havnene i Europa. Vi blir med 
en sightseeing båt og får se nærmere på de store kaianleggene. 
Etter båtturen skal vi besøke Miniatur Wonderland. Dette er 
et kjempe anlegg med modelljernbane. Her er nesten 2 mål 
med landskaper, jernbaner med mange detaljer. Også Norge 
har fått sin egen avdeling. Her finner vi fjell og fjorder, norske 
tog, trailere med Sties logo og mange andre kjente detaljer fra 
Norge.

Dag 4: Opphold i Hamburg
I dag har vi hele dagen til fri disposisjon i Hamburg. Det er 
yrende liv i førjulstiden og byens mange julemarkeder beg-
ynner å våkne til liv. Byen har et 20 talls julemarkeder. Mest 
kjent er det historiske julemarkdet foran byens flott rådhus. 
Hamburg er også en kulturby. Så ønsker man å oppleve en 
konsert eller lignende ligger alt til rette for det.

Dag 5: Hamburg - Kiel
Etter frokost setter vi kursen mot Kiel igjen. Denne gangen følger 
vi motorveien A7 rett til Kiel. Vi stopper på det store City Markt 
i Kiel. Her er det mange gode tilbud og et godt utvalg. Nede ved 
havnen finner vi igjen Color Line sin ferge som tar oss med hjem 
til moderlandet. Båtavgang kl 14.00. Felles middag om kvelden.

Dag 6: Oslo - Hjemstedene
Vi seiler inn Oslofjorden og ankommer Oslo kl 10.00. Etter tollk-
larering tar vi plass i bussen og returnerer til våre hjemsteder.

Julemarked i Hamburg
Hamburg er Tysklands nest største by og et økono-
misk kraftsenter. Byens innbyggere beskyldes for å 
være utilnærmelige og kjølige. Men kommer du til 
Hamburg en varm sommerdag vil du se at dette er 
bare oppspinn. Byen er frodig og grønn. Atmosfæren 
rundt innsjøen Binnenalster er avslappet og natur-
skjønn. I handlegaten Mönckebergstrasse og i Europa 
Passasjen er shoppingaktiviteten stor. I havnene, som 
har lagt grunnlag for byens rikdom i århundre, er ak-
tiviteten stor. I de gamle havnekvarterene Speichers-
tadt er man i gang med å bygge opp en helt ny bydel, 
Hafencity, med kotorer, leiligheter, restauranter og 

kulturopplevelser. Bydelen St. Puli har i alle år vært et 
forlystelses sted i Hamburg, for oss nordmenn er vel 
Reeperbahn best kjent. En by med nesten 2 millioner 
innbyggere har et rikholdig kulturtilbud. Siden de 
fleste nordmenn kun kjører under Elben og forbi 
Hamburg - kan vi garantere deg mange hyggelig 
opplevelser på denne turen.

6 dager med avreise 26. november 2017

6 DAGER MED AVREISE 26. NOV. 2017

Kr. 7.950,-

Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo – Kiel i dobbel innv  
 lugar t/r
• 3 netter på hotell i Hamburg
• 5 frokoster, 1 lunsj, 3 middager
• 2 julebord på båten inkl 1 drikke
• Bysightseeing i Hamburg med lokal  
 guide
• Båttur i havna
• Entre til Miniatur Wonderland
• Tyske veiavgifter
• Reisen i Setra TopClas turistbuss

Tillegg enkelt rom  kr 1000,-
Tillegg enkeltlugar kr 1000,-
Tillegg utvendig lug. kr    920,- p.p.

Påstigningstabell: A
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Dag 1: Til Oslo
Etter påstigning fortsetter vi inn til Color Line sin terminal 
i Oslo. Om bord får vi tid til å slappe av i hyggelige omgiv-
elser før vi møtes til felles julebord i Grand Bufeet. Senere på 
kvelden anbefaler vi et besøk i Show Longe for å se på det 
fantastiske showet som vises to ganger hver kveld.

Dag 2: Kiel – Hildesheim
Vi tar plass i bussen og reiser sydover forbi hansabyen Ham-
burg og videre mot Hannover og middelalderbyen Hildeshe-
im. Byen har sitt utspring fra et bispesete helt tilbake til år 
815. Den middelalderlige delen var vel bevart helt til den ble 
bombet av de allierte styrkene i mars 1945. På 1980 tallet ble 
det historiske sentrum byget opp igjen slik det var. Vårt hotell 
har utgang rett ut på det historiske torget, som er omkranset 
med praktfulle bindingsverkshus. Selve hotellet, Van der Valk 
Hotel Hildesheim har 4 stjerne og holder en meget god stand-
ard. Hotellet har også svømmebasseng. På kvelden møtes vi til 
en felles middag i hotellets restaurant.

Dag 3: Utflukt til Einbeck
I middelalderen hadde Einbeck over 600 bryggerier og frem-
deles den dag i dag står bryggerinæringen sterkt. Det var her 
man oppfant det tyske sterk øllet – Bockbier. I dag har Ein-
beck et historisk sentrum med over 100 bindingsverkshus fra 
midten av 1500 tallet. Vi skal besøke brygerihuset og få en 
liten orientering om øl bryggens kunst. Denne dagen åpner 
også julemarkedet i Einbeck. Etter en flott dag returnerer vi de 
80 km tilbake til Hildesheim.

Dag 4: Opphold i Hildesheim
Hildesheim har ikke det største julemarkedet i Tyskland, men 
alt finner sted rett utenfor vårt hotell. Her finnes omtrent 100 
tradisjonelle salgsboder med forskjellig julegavetips som 
smykker, blomster, julegodter. Man finner selvfølgelig et godt 
utvalg med pølser, øl eller kanskje et glass glüwhein. I ene 
enden av torget finner vi også byens gågater, men et rikholdig 
utvalg av butikker. I adventstiden arrangeres det også flere 

konserter på kveldstid hvis noe skulle ønske å delta på dette. 
Frokost og middag blir servert på hotellet.

Dag 5: Hildesheim – Kiel
Etter frokost tar vi plass i bussen og setter nesen nordover mot Kiel 
igjen. I Kiel venter nok en gang Color Lines ferge på oss. Båtav-
gang er kl 14.00. og vi bruker ettermiddagen om bord før det igjen 
serveres julebord i Grand Bufeet.

Dag 6: Oslo -  Hjemstedene
Under innseilingen til Oslo nyter vi en deilig frokost. Etter tol-
lklarering tar vi plass i bussen og returnerer til Sande og Vestfold-
byene.

6 DAGER MED AVREISE 3. DES. 2017

Kr. 7.600,-

Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo - Kiel i dobel 3* 
 innvendig lugar t/r
• 3 netter på Hotel Van der Valk i 
 Hildesheim
• 5 frokoster,1 lunsj 5 middager
 • Besøk på Einbeck Brauerei
• Tyske veiavgifter
• Reisen i Setra Turistbuss

Tillegg singel rom  kr    800,-
Tillegg singel lugar  kr 1 000,-
Utvendig lugar p.p.   kr    920,- pr. lug.
Påstigningstabell: A

6 dager med avreise 26. november 2017
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Julemarked i Hildesheim
Rett syd for Hannover finner vi byen Hildesheim. 
Her arrangeres et koslige julemarked midt i byens 
historiske sentrum. Etter krigen er alt restaurert og 
bygget opp igjen slik det var før. Vi skal bo på det 
meget gode hotell Van der Valk Hotel Hildesheim, 

som ligger ved Altmarkt. Til Tyskland benytter vi oss 
av Color Line sine flotte båter.. Om bord serveres det 
deilig julebord. Bli med på en hyggelig julemarkedstur 
med til Hildesheim

6 dager med avreise 3. desember 2017



Dag 1: Til Oslo
Etter påstigning fortsetter vi inn til Color Line sin terminal 
i Oslo. Om bord får vi tid til å slappe av i hyggelige omgiv-
elser før vi møtes til felles julebord i Grand Bufeet. Senere på 
kvelden anbefaler vi et besøk i Show Longe for å se på det 
fantastiske showet som vises to ganger hver kveld.

Dag 2: København – Rostock 200 km
Vi tar plass i bussen og reiser sydover forbi hansabyen Hamburg 
og videre mot Hansabyen Rostock, som vi ankommer litt sent 
på formiddagen. Vi skal bo på Radisson Blu hotellet som ligger 
sentralt i den ene enden av gågata Kröpliner Strasse. Vi sjekker 
inn på hotellet og har resten av dagen til egen disposisjon for vi 
møtes til middag på hotellet.

Dag 3: Julemarked i Rostock
Etter frokost har man hele dagen til fri disposisjon. Hotel-
let ligger rett ved byens gågate Kröpliner Strasse. Kröpliner 
Strasse omkranses av hus fra 1600 til 1800 tallet og gaten 
fylles av salgsboder i forbindelse med julemarkedet. I den 
andre enden av gågaten finner man Neue Markt og det rosa 
Rådhuset..  Vil man trekke seg litt tilbake, kan det anbefales et 
besøk i den vakre Marienkirche. Ved kirken finner vi også det 
astronomiske ur som ble bygget i 1472 og vil vise rett klokkes-
lett og dato frem til 2047. Middag på hotellet.

Dag 4: Rostock – Kiel 200 km
Etter frokost er det på tide å si farvel til rostock for denne gan-
gen. Vi tar plass i bussen og kjører mot Kiel hvor i igjen gåår 
om bord i color Line sin flotte båt. Kl 17. serveres det et deilig 
julebord i restauranten.

Dag 5: Til Hjemstedene
Når vi seiler forbi Oscarsborg serveres frokost i skipets res-
taurant. Vi legger til kai i Oslo kl 10.00. og returnerer til våre 
hjemsteder..

Julemarked i Rostock
5 dager med avreise 10. desember 2017

Julemarked i Rostock har lange tradisjoner og 
i dag er dette det største julemarkedet i det Nor-
dlige Tyskland.  I Kröpliner Strasse, som er den 
mest populære gaten i Rostock, og hele den gamle 
bydelen finner man over 200 stands og boder. Han-
delstradisjonene kan bringe oss tilbake til Hansa-

tiden da Rostock var den viktigste tyske havnebyen 
langs Østersjøen. Her hadde man nære forbindelser til 
Riga, Brugge og ikke minst Bergen. På julemarkedet 
anbefaler vi at du prøvesmaker på spesialiteter som 
Rauchwürst og Warnemünder Räucherfleisch. Bli med 
og gjør unna julehandelen i Tyskland.
 

5 DAGER MED AVREISE 10. DES. 2017

Kr. 6.500,-

Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo – Kiel i doble 
 innvendige lugarer t/r.
• 2 netter på Radisson Blu i Rostock
• 4 frokost, 2 middager, 2 julebord   
 inkl 1 drikke.
• Reisen i Setra TopClass turistbuss
 
Tillegg enkelt rom 2 netter  kr 1000,-
Tillegg enkel lugar t/r kr 600,-
Tillegg utv. lugar t/r kr 920,- p.p.

Påstigningstabell:  A
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Julemarked i Rostock
5 dager med avreise 10. desember 2017

Reisevilkår
Bestilling og betaling
Når du har funnet en reise du liker ta kontakt på e-mail eller telefon. Etter påmeld-
ing vil du motta en faktura på depositum på kr    1 000,- per person som forfaller 
7 dager senere. Restbeløpet forfaller til betaling 30 dager før avreise. Innbetalt 
faktura gjelder som deltakerbevis.
 
Avbestilling
Følgende regler gjelder for avbestilling. Mer enn 35 dager før avreise: Arrangøren 
beholder et administrasjonsgebyr på kr 300,- pr person. F.o.m. 34 dager t.o.m. 21 
dager før avreise. Arrangørene beholder innbetalt depositum på kr 1000,- pr per-
son. Er turen fakturert i sin helhet vil avbestillingsgebyret være lik depositumet. 
F.o.m. 20 dg t.o.m. 5 dager før avreise: Arrangøren vil belaste 50% av turens pris. 
Ved avbestilling f.o.m. 4 dager før avreise, uteblivelse, eller om kunden mangler 
nødvendige papirer for å gjennomføre turen: Arrangøren vil belaste 100% av tu-
rens pris. Når en eller flere i samme reisefølge avbestiller og reisens pris er basert 
på at to eller flere personer disponerer samme rom/lugar/leilighet har arrangøren 
rett til å ta ut tillegg for de resterende personene i henhold til gjeldende prislister.
Avbestilling p.g.a. Sykdom m.v.
Avbestillingsbeskyttelse er inkludert i de fleste helårsreiseforsikringer. Vi anbe-
faler at dette sjekkes med deres forsikringsselskap. Eller sjekk www.europeiske.no
 
Bestillingens omfang
Bestillingen omfatter de ytelser som er avtalt mellom arrangøren og de reisende. 
Dersom bestillingen skal fravike programmet eller omfatte tillegsytelser skal dette 
bekreftes skriftlig. Arrangøren forbeholder seg retten til at den avtalte pris justeres 
opp eller ned. Prisendringen kan skje dersom det i tiden mellom avtaleinngåelsen 
og avreise skjer endringer i transportomkostninger, herunder drivstoff priser, of-
fentlige skatter og avgifter, endringer i valutakurs. En prisøkning på mer enn 10% 
av den avtalte kjøpesummen gir kunden rett til å gå fra avtalen uten omkostninger. 
Kunden skal meddeles skriftlig senest 20 dager før avreise for at krav om prisøkn-
ing er gyldig. Heving av avtalen må være gjort kjent for arrangøren senest 7 dager 
etter prisøkningen.
 
Partenes rett til avlysning/annullering
Arrangøren forbeholder seg retten til å kansellere en tur dersom en eller flere av 
følgende punkter inntreffer. Det ikke melder seg på tilstrekkelig antall reisende (20 
personer). Avlysningen må i så fall meddeles kunden senest 20 dager før avreise. 
For turer med inntil 6 dagers varighet må avlysningen meddeles kunden 10 dager 
før avreise. Det inntreffer forhold utenfor arrangørens kontroll (force majeure) 
så som krig, krigsbistand, naturkatastrofer, epidemier, arbeidskonflikter eller be-
givenheter av lignende karakter. Forhold på destinasjonen som gjør det utilrådelig 
å reise p.g.a. Risiko for kundens liv og helse. Forhold på destinasjonen som gjør 
det urimelig å kreve at avtalen blir gjennomført.
 
Kundens rett til å annullere før avreise
Kunden kan annullere turen før avreise hvis: Avreisen forsinkes med mer enn 20% 
av turens varighet. Hjemkomsttidspunktet blir vesentlig utsatt.. Det på eller i nær-
heten av destinasjonen de siste 14 dagene  før avreise oppstår krigstillstand, natur-
katastrofem epidimier eller andre inngripende hendelser og det er rimelig grunn til 
å anta at disse forhold vil ha innvirkning på turen. Ved vurdering av opphevings-
grunn legges det vekt på norske myndigheters syn. Prisendring på mer enn 10%.
1. Arrangørens plikter.
Arrangøren plikter å gjennomføre turen i samsvar med avtalen med kunden og 
å gjøre kunden oppmerksom på reisevilkårene. Arrangøren skal i de tilfeller det 
oppstår avvik fra den planlagte gjennomføringen, i rimelig utstrekning sørge for 
at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe. Arrangøren skal snarest mulig 
opplyse om forhold som kan forståes som betydningsfulle for kunden.
2. Kundens plikter.
Reisen skal være betalt før avreise. Kunden plikter å rette seg etter de ordens-
bestemmelser og anvisninger som er gitt av offentlig myndighet, arrangøren og 
andre som har ansvar i forbindelse med gjennomføringen av turen. Dersom kunden 
grovt tilsidesetter sin plikter, kan vedkommende nektes å delta eller utelukkes fra 
resten av turen. Retur må i slike tilfeller foretas for kundens egen regning og uten 
noen form for ansvar for arrangøren. Kunden har da ikke rett til tilbakebetaling fra 
arrangøren og kan gjøres erstatningsansvarlig hvis denne med vilje eller med grov 
uaktsomhet påfører arrangøren tap. Personen som foretar en bestilling på vegne av 
andre, plikter å forvisse seg om at de(n) reisende kan oppfylle ovennevte bestem-
melser og klare seg på egen hånd. Er kunden ikke selvhjulpen anbefales det å reise 
med ledsager, da arrangørens representanter ikke har kapasitet til å yte særskilt as-
sistanse. Kunden plikter å gjøre opp ekstra regninger som blir pådradd underveis, 
f.eks. minibar og telefon. Blir slike regninger belastet arrangøren, viderefaktureres 
kunden med et gebyr på kr. 200,-. Kunden skal sørge for å ha med deltakerbevis, 
gyldig pass, eventuelle visum, forsikringer og andre nødvendige dokumenter for å 
gjennomføre turen, samt nødvendige medisiner. Arrangøren henviser kunder med 
utenlandsk pass til det respektive lands ambassade aller Utenriksdepartementets 
visumavdeling.

Visum
For reisende som skal være med på tur til Russland og Hviterussland så må man 
ha visum. Arne Johans Turistbusser ordner med felles visum. Kostnaden til visum 
ligger i turprisen for de som melder seg på innen fristen. Ved senere påmelding 
vil kostnaden til visum stige. For å få visum må man levere inn originalpasset til 
Arne Johans turistbusser. Det må være minimum 2 blank side i passet og passet 
må være gyldig i 6 måneder etter utreise av Russland. Deltakerne må også ha 1 
passfoto, tatt mot hvit bakgrunn og ikke eldre enn 6 måneder. Et søknadsskjema 
som vil bli tilsendt hver enkelt.
 
Mangler, tvister, klager
1: Mangler etter avreise:
Det foreligger mangler ved turen dersom kunden ikke mottar de ytelser som inngår 
i turens pris, eller ytelsene har en dårligere kvalitet enn avtalt. Følgende anses 
normalt ikke som mangler: Avvik fra det avtalte som er av mindre betydning for 
gjennomføringen av reisen. Avvik fra forventninger som kunden har hatt og som 
ikke er skapt av arrangøren. Unormale vær- og andre naturgitte forhold som ar-
rangører ikke hadde eller burde ha kjennskap til før avreise. Forsinkelser under 
transport eller endrede avgangstider /ankomsttider, når oppholdet på reisemålet 
ikke forkortes med mer enn maksimalt 6 timer for reiser med varighet under 5 
døgn, eller 8 timer for reiser med varighet mellom 5 og 8 døgn, eller maksimalt 
12 timer for reise med varighet over 8 døgn. Om forsinkelsen/endringen i avgang 
/ankomsttider skyldes tiltak fra luftfartsmyndigheter, eksepsjonelle værforhold, 
trengsel i luftrommet eller andre lignende forhold arrangøren eller transportøren 
ikke kan ha innvirkning på, fordobles de foran angitte frister. Forhold som skyldes 
kundens egen forsømmelse.
 
2: Retting av mangler:
Kunden kan kreve en mangel rettet, hvis dette ikke medfører uforholdsmessig 
ulemper og/eller kostnader for arrangøren i forhold til mangelens betydning for 
kunden. Arrangøren har rett til å korrigere mangelen hvis dette blir tilbudt kunden 
i forbindelse med klagen. Kunden kan motsette seg slik korrigering hvis det er 
rimelig grunn til det. Kunden kan kreve dekket eventuelle utgifter vedkommende 
har hatt ved selv å rette opp mangler, dersom de er rimelige. Dersom kunden ikke 
får den avtalte innkvartering, plikter arrangøren å tilby et likeverdig eller bedre al-
ternativ. Dersom mangelen ikke rettes på tilfredsstillende måte, har kunden rett på 
skjønnsmessig prisavslag. Dette gjelder ikke når mangelen skyldes force majeure.
 
3. Kompensasjon:
Arrangøren forplikter å kompensere kunden tap som påføres ved skade eller 
ulempe, dersom dette er en følge av at arrangøren ikke oppfyller sin del av avtalen. 
Kompensasjonsplikten gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at skaden eller 
ulempen ikke kan bebreides arrangøren og dennes medarbeidere, eller at ingen 
kunne avverge hendelsen. Kunden plikter til å begrense tapet så godt som mulig. 
Kompensasjon skal gis når kunden anses å ha rett til å  oppheve avtalen.  

4. Tvister:
Hvis det mellom arrangør og kunde oppstår uenighet om forståelsen av de almin-
nelige reisevilkårene og arrangørens egne vilkår for øvrig, og tvisten ikke løses i 
minnelighet, kan kunden bringe saken inn for Reklamasjonsnemnda for selska-
psreiser, Postboks 2924, Solli, 0230 Oslo, innen 4 uker etter endelig svar fra ar-
rangøren, og denne har opplyst om fristen.
 
5. Klager/klagefrister:
Hvis kunden mener det foreligger en mangel som gir rett til avslag i pris eller 
godtgjørelse, er vedkommende pliktet til å gi arrangørens representant beskjed 
om dette omgående og på stedet. Kommentarer på innleverte spørreskjema (fra 
arrangør) anses ikke som en skriftlig klage. For øvrig må klager være fremsatt 
skriftlig senest 1 måned etter reisens avslutning med mindre særlige grunner gjør 
det rimelig å forlenge fristen. Både kunden og arrangøren kan bringe Reklamas-
jonsnemndas avgjørelse inn for alminnelige domstoler. Ved avtaleinngåelse godtar 
kunden Oslo, Stavanger eller Kristiansand Byrett som Verneting. Hvert søksmål 
mot arrangør eller agent reguleres etter norsk rett. For øvrig vises det til Almin-
nelige vilkår for pakkereiser utarbeidet av Den Norsk Reisebransjeforening og 
Forbruker-ombudet fra 1997. 
Det er overfor Reisegarantifondet stilt de nødvendige garantier. Fondet kan kon-
taktes på følgende adresse: Bergelandsg. 16, 4012 Stavanger. Fullstendige reise-
vilkår, som er basert på lov om pakkereiser av 25.08.1995 med forskrifter.
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Jernbanegata 12, 3070 Sande
Telefon: 33 77 98 80

Mobil: 911 50 099
E-post: arjo-fo@online.no

www.arnejohans.no

  

  

Påstigningstabell Arne Johans bussreiser

PÅSTIGNING / TABELL A B C D E F  G H I  J

Skien Rutebilstasjon 08:30 06:00 xx:xx xx:xx xx:xx 11:00 xx:xx 13:30 xx:xx xx:xx 

Porsgrunn Rutebilstasjon 08:45 06:15 xx:xx xx:xx xx:xx 11:15 xx:xx 13:45 xx:xx xx:xx 

Staoil Eidanger 08:55 06:25 xx:xx xx:xx xx:xx 11:25 10:35 13:55 xx:xx 12:30 

Larvik Jb. St. 09:15 06:45 04:00 05:00 08:40 11:45 10:15 14:15 07:30 12:10 

Sandefjord Rb.St. 09:35 07:05 04:20 05:20 09:10 12:05 09:55 14:35 07:10 11:50 

Tønsberg Jb. St. 10:05 07:35 04:50 05:50 08:40 12:35 09:25 15:05 06:40 11:20 

Kjærkrysset 10:20 07:50 05:05 06:05 08:25 12:50 09:10 15:20 06:25 11:05 

Horten Rb.St. 10:35 08:05 05:20 06:20 08:10 13:05 08:55 15:35 06:10 10:50 

Holmestrand Rb.St. 10:55 08:25 05:40 06:40 07:50 13:25 08:35 15:55 05:50 10:30 

Sande Jb. St. 11:10 08:40 05:55 06:55 07:35 13:40 08:20 16:10 05:35 10:15 

Drammen Rb.St. 11:35 09:05 06:20 07:20 07:10 14:05 07:55 16:35 05:10 09:50 

Asker Rb.St. Plattform 7 11:55 09:25 06:40 07:40 06:50 14:25 07:35 16:55 04:50 09:30 

Sandvika Rb. St. Plattform 6 12:05 09:35 06:50 07:50 06:40 14:35 07:25 17:05 04:40 09:20 

Oslo. Fremsiden Hotel Opera 12:15 09:45 07:00 08:00 06:30 14:45 07:15 17:15 04:30 09:10 




