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Presentasjon
av Arne Johans Bussreiser

Velkommen til reiseåret 2019

Da er vi klar med en ny spennende reisekatalog. Reiseåret 
2019 byr på en del godt kjente reisemål, så er det noen gamle 
reisemål med en ny vri og noen helt nye destinasjoner.

Vi gjentar turen til Nordkapp. Her kjører vi Finland opp og 
hele Norge på langs sydover igjen. Det kommer også en ny 
tur til Helgelandskysten med besøk på Himmelblåøya. Vest-
landet er alltid like populært. I år kommer den tur til Måløy, 
Skei, Hardanger og en gjentagelse av turen til Frøya. Så har 
vi den alltid populære turen til Flor og Fjære og Stiklestad 
Spelet hvor vi også rekker friluftsteateret Elden på Røros.

Påsketurene i 2019 går til Hviterussland og Minsk samt en tur 
til Bornholm. Holland kommer som vanlig på våren. Vi hat 
tur til Berlin når den tyske nasjonaldagen finner sted. Ellers 
en spennende tur til Belgia og vår gode guide der Jan Peter. I 
år blir det to oktoberfest turer en til Bremen Tysklands eldste 
folkefest og en ny på Oset Høyfjellshotell.

Den største nyheten er kanskje turen til Kenya. Christine 
kommer jo fra Kenya så vi har hatt en del som har vært nys-
gjerrige på det – så i år kan vi kikke nærmere på dette flotte 
landet. Vi kommer også med en SPA tur til et 5* hotell i Po-
len. Så må vi nevne turen til St. Anton i Østerrike. Her har vi 
et kjempeflott hotell. For de som er glad i vin og god mat så er 
en reise til Bourgogne august å anbefale. Vi har også satt opp 
en tur til en av Bayerns innsjøer Starnberger See i september 
sammen med en tur til Praha Berlin og Dresden.

Årets julemarkeder er til to nye destinasjoner Osnabrück og 
Braunschweig. I tillegg er det for oss kjente alternativer som 
Oset Høyfjellshotell, Rostock og Riga. Til jul tilbyr vi 2 al-
ternativer en til Skeikampen og en til tradisjonsrike Straand 
Hotell i Vrådal.

Så for 2020 så blir det igjen Gjensynstreff og tur til Benal-
madena med fly og evt med buss. Det kommer også en Nord-
lystur i begynnelsen av 2020. Det blir fly til Tromsø og 4 net-
ter på hotell her. I 2020 er det 30 år siden Arne Johan startet 
med buss. Så vi kan bekrefte at hotellet til Ut i Det blå turen 
i 2020 er allerede bestilt. Vi kan også nevne at i 2020 blir det 
tur med Innlandsbanen i Sverige og videre med Ofotbanen 
til Narvik som vi igjen kombinerer med Lofoten og Helge-
landskysten

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 2019 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 ble fornyet i 2016 og er blitt lettere 
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 29 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 byttet vi i 2017 til en Beulas Glory. Pr dato er dette den 
eneste bussen i Norge av dette slaget. Med bare 50 seter så er det 
nesten 1 meter mellom setene. Jeg kan nevne at alle setene har 
3 pkt sikkerhetsbelte, automatisk brannslokking i motorrommet, 
avstandsradar. Les mer om bussen på mine hjemmesider www.
arnejohans.no 
 

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

Christine og Arne Johan Fossum

  

  

Grupper og foreninger med reiselyst:

Ta kontakt for egne turopplegg!  
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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: Opphold i Ullared
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 onsdag 13. mars 2019

3 DAGER MED AVREISE 13. MARS 2019

Kr. 3.390,-

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 med Arne Johans Bussreiser

Tillegg enkelt rom kr 1 100,-.
 
Påstigningstabell: J
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Plön

Rett syd for Kiel ligger området Holsteinische 
Schweitz. Navnet har man fått etter den 167 
meter høye moreneåsen og de 140 innsjøene 
som er i området. Ornitologer har kartlagt 
over 200 fulgearte og her er kjempe fine om-
råder for friluftsliv og sykkelturer. Hovedse-
tet i området er Plön som ligger ved innsjøen 
Grosser Plöner See. Over byen troner slottet 
fra 1600 tallet. Vi skal ha Golden Tulip Hotell 
i Plön som vår base.

6 dager med avreise søndag 17. mars 2019

6 DAGER MED AVREISE 17. MARS 2019

Kr. 8.490,-

Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo-Kiel i dbl innv lugar t/r
• 3 netter på Hotel Plöner See by Tulip Inn
• 5 frokoster 3 lunsjer og 5 middager
• Lokal guide i Schwerin
• Lokal guide i Plön
• Besøk på Slottet i Plön
• Båttur på Plöner See
• Veiavgifter
• Reisen med Arne Johans Bussreiser

Tillegg for enkelt rom kr 1000,-
Tillegg singel lugar kr  1000,-
Tillegg for utvendig lugar kr 1000,- pr 
lugar

Påstigningstabell: A
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6 dager med avreise søndag 17. mars 2019

Dag 1: Til Oslo
Bussen starter i Skien 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 – Plön 100 km
På morgenen seiler vi inn den 17 km lange Kielerfjorden. Vi 
finner bussen igjen på kaien og reiser på en rundtur i landska-
pet Holsteinische Schweits. Turen går østover mot Lutjenburg, 
forbi Malente til Eutin. Byen er full av pittoreske bygninger og 
har til og med fått tilnavnet Nord-Tysklands Weimar. Eutin har 
også årlige operaforestillinger til ære for byens fødebarn Carl 
Maria Von Weber. Dagens lunsj inntar vi Eutin. Etter lunsj skal 
vi besøke en bondegård hvor man produserer ost, vin og snaps. 
Siste etappe for dagen går til Plön, hvor vi skal bo 3 netter på 
Golden Tulip Hotell. Middag på hotellet.

Dag 3: Utflukt til Schwerin  250 km 
I dag går utflukten til Schwerin, hovedsete i delstaten Meck-
lenburg Vorpommern. Vi møter vår lokal guide som tar oss 
med rundt i byen. I sentrum finnes det mange spennende bind-
ingsverkshus, katedralen som ble påbegynt i 1171 og Rådhu-
set. Vi får også se slottsbroen, stats teateret og ikke minst slot-
tet som ligger på en øy i Schweriner Innensee. Slottet huser 
i dag delstatsforsamlingen i Mecklenburg Vorpommern. Etter 
lunsj har vi litt fritid før vi returnerer til vårt hotell i Plön.

Dag 4: Plön
Så blir det bekjentskap med Plön. En liten dorf med cirka 9000 in-
nbyggere. Vår lokalguide tar oss med på en vandring i den gamle 
bydelen og opp på slottsområdet. Slottet ble bygget i perioden 1633 
til 1638 og ligger på en høyde over byen med flott utsikt utover 
Store Plöner See. I de første 150 årene var slottet ildholdsted for 
hertugen av Schleswig-Holstein. Fra 1840 var det sommer resi-
dens for den danske kongen Christian den 8. Så har det vært mil-
itærakademi. I 2006 gjennomgikk slottet en stor restaurering. Det 
blir også besøk i Prinzenhaus som omtales som Rokoko Perlen. By-
gget midt på 1700 tallet av Hertug Friedrich Carl. Hertugen holdt 
mange store fester i Prinzenhaus som er vel kjent for sin Rokoko 
stil. Vi skal også på en båttur på Plöner See. Lunsjen i dag er ink-
ludert og vi spiser på et koselig sted som passer inn i vårt program. 
Vi er tilbake på hotellet om ettermiddagen og møtes til middag.

Dag 5: Plön – Kiel
Etter en god frokost returnerer vi til Kiel igjen. Før vi kjører ned på 
Color Line sin terminal skal vi ta en liten avstikker bortom slusean-
legget Kiel-Holtenau. Det er her båtene entrer Nord-Ostsee kanal-
en den 98,7 kilometer lange kanalen mellom Kiel og Brunsbüttel. 
Slusekamrene i Kiel er 310 meter lange og 42 meter brede. Hver 
år passerer cirka 36000 båter gjennom kanalen. Vi kjører så bort til 
Color Line og går igjen om bord i skipet som tar oss med til Oslo. 
Båtavgang kl 14.00. og det serveres felles middag om kvelden.

Dag 6: Oslo - Hjemstedet
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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13 DAGER MED AVREISE 24. MARS 2019

Kr. 19.800,-

Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo-Kiel i dbl innv lugar t/r
• 1 natt Mercure Main Insel i 
 Schweinfurt
• 1 natt på Alphotell Innsbruck
• 4 netter på Park Villa Fiorita
• 2 netter på Mercure Salzburg Center
• 1 natt på Mercure Leipzig 
 Johannisplatz
• 1 natt på Inter City Hotell Schwerin
• 12 frokoster, 3 lunsjer og 12 middager
• Lokal guide i Treviso
• Utflukt til Venezia
• Besøk på vingårder og vinprøver
• Besøk på Ayinger Brauerei
• Lokal guide i Venezia
• Lokal guide i Salzburg
• Lokal guide i Leipzig
• Veiavgifter og Bompenger
• Reisen med Arne Johans Bussreiser
 
Tillegg for enkeltrom         kr   2600,-
Tillegg for singellugar       kr   1200,-
Tillegg for utv. lugar  kr  1000,- pr lugar
 
Påstigningstabell: A

Strada del Prosecco, Venezia og Salzburg

Prosecco er en musserende vin som produseres i 
regionen Veneto i Italia. Navnet Prosecco kommer 
opprinnelig fra en liten by rett nord for Trieste med 
samme navn. Til å fremstille Prosecco bruker man 
vanligvis druetypen Glera. Under oppholdet i Vene-
to bor vi på det trivelige Park Hotell Villa Fiorita i 
nærheten av Treviso. Vi besøker Venezia med sine 
mange kanaler. Vi får se Rialtobroen, Marcusplassen 

og Dogdepalasset. De som ønsker en tur med en av 
byens berømte Gondoler har muligheten for det. På 
veien sydover besøker vi Ayinger Brauerei et av de 
største i Bayern. De har også en egen vannkilde. Vi 
passerer flott alpelandskap ved Tegernsee og Achen-
see. På vei nordover bor vi 2 netter i Mozarts fødeby 
Salzburg og kultur og universitetsbyen Leipzig.

13 dager med avreise søndag 24. mars
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13 dager med avreise søndag 24. mars

Dag 1: Til Oslo
Bussen starter i Skien 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 – Schweinfurt 600 km
Vi legger til kai i havnebyen Kiel og setter straks nesen sydover. 
I vår behagelige buss passerer vi Hamburg, Hannover og retning 
Kassel. På ettermiddagen kommer vil til Schweinfurt. Her skal vi 
ha turens første overnatting. Hotellet ligger på en øy i elven Main.

Dag 3: Schweinfurt – Innsbruck  470 km
Etter en deilig frokost fortsetter vi sydover. Utenfor München 
skal vi besøke et av Bayerns bryggerier. Ayinger Brauerei har 
egen vannkilde og er en stor lokal øl produsent. Dagens lunsj 
spiser vi på en hyggelig restaurant vi har spist på flere ganger 
– Vi kan love en deilig Wienerschnitzel. God og mette fortset-
ter vi langs småveier forbi Tegernsee og Achensee til Tyrols 
hovedstad Innsbruck for overnatting.

Dag 4: Innsbruck – Treviso 440 km
Fra Innsbruck går turen over Brennerpasset og inn i Italia. Vi 
kjører sydover i Syd Tirol og mot Gardasjøen. Vi følger sjøens 
bredder fra Nord og mot byen Garda hvor vi stopper for da-
gens lunsjpause. Fra Garda er det ikke så langt til Treviso hvor 
vi skal bo i 4 netter på ...............

Dag 5: Utflukt Treviso – Vinsmaking
Byen Treviso ligger 30 kilometer nord for Venezia og kalles 
ofte for Lille –Venezia, ettersom mange kanaler renner gjen-
nom byen. Foruten den berømte Proseccoen som produseres i 
området så sies det også at Italias velkjente Tiramisù har sin 
opprinnelse her. Men her strides de lærde litte grann. Vi beg-
ynner dagen med en rundtur i Treviso. Her finner vi Palas-
set Palazzo dei Trecento og katedralen fra 600 tallet. På et-
termiddagen besøker vi Castello Roncade hvor vi får høre om 
stedet, se vinkjelleren og smake på produktene.

Dag 6: Strada del Prosecco
I dag reiser vi litt nord for Treviso og reiser langs den vakre 
vinveien Strada del Prosecco. Vi besøker områdene rundt 
Conegliano og Valdobbiadene. Her finner man et bølgende, 
frodig landskap. Vi besøker et par vingårder og får smake både 
på vin og prosecco. Lunsj serveres på en av vingårdene. Vi er 
tilbake på hotellet om ettermiddagen.

Dag 7: Utflukt til Venezia
I dag besøker vi den fantastiske byen Venezia. Vi tar båt fra 
Tronchettoen og etter 30 minutter går vi land rett ved Marcus 
Plassen. Vi får seg Sukkenes bro, Rialtobroen, Canal Grande 
og Dogdepalasset. De som ønsker kan melde seg på en tur med 
byens berømte Gondoler. Vi returnerer tilbake til Tronchettoen 
på ettermiddagen. Her venter bussen som tar oss med tilbake 
til hotellet.

Dag 8: Treviso – Salzburg 440 km
Så er oppholde i Treviso slutt og vi fortsetter på nye eventyr. 
Etter Udine begynner de flotte fjellformasjonene i Alpene og 
dukke opp i Horisonten. Vi passerer grensen til Østerrike og 
stopper for lunsj på Drei Länder Eck. Vi kommer til Mozarts 
fødeby Salzburg tidlig på ettermiddagen.

Dag 9: Opphold i Salzburg
Etter frokost møter vi vår lokalguide som tar oss med på en 
rundtur i Salzburg. Salzburg er et arkitektonisk mesterverk og 
her kan du oppleve prakteksemplarer av kirker, palasser og 
hageanlegg samt fontener som sprudler av sjarm til stor glede 
for innbyggerne og alle besøkende. På østsiden av gamlebyen 
ligger det flotte naturhistoriske museum med en spennende 
utstilling. Her finner du alt fra flora og fauna til menneskelig 
foster! Festningen Hohensalzburg troner på en høyde over 
byen. Vi får se huset hvor Mozart ble født. Vi rusler gjennom 
Getreide Gasse, den skjønneste gaten i Salzburg.

Dag 10: Salzburg-Leipzig 550 km
Vi kjører på bundesstrasse inn i Tyskland forbi Regensburg og 
videre nordover mot Leipzig.

Dag 11: Leipzig – Schwerin 360 km
Leipzig en gammel kultur og universitetsby. I dag er byen et 
sentrum for tysk forlagsvirksomhet og en stor messeby. Med 
lokal guide begir vi oss ut på en 2 timers by rundtur i Leipzig. 
Etter rundturen fortsetter vi mot Magdeburg og nordover mot 
Schwerin.

Dag 12: Schwerin – Kiel 150 km
Schwerin har et flott slott beliggende på en øy ute i Schweriner 
See. I dag er slottet kontorer for delstaten Mecklenburg Vor-
pommern. Etter en fotostopp fortsetter vi mot Kiel hvor Color 
Line venter på oss.

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 våre 
hjemsteder.
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12 DAGER MED AVREISE 11. APRIL 2019

Kr. 21.750,-

Prisen inkluderer:
• Båtreisen Stockholm - Riga t/r i doble  
utvendige lugarer t/r
• 2 netter på Radisson Blu hotell i 
 Vilnius
• 5 netter på Hotel Minsk i Minsk
• 1 natt på Park Hotel Latgola  i 
 Daugavpils
• 1 natt på Radisson Blu hotell i Riga
• 11 frokost, 5 lunsj, 11 middager
•  Folklore i Minsk
• Folklore i Riga
•  Lokalguide i Vilnius, Minsk og Riga
• Omvisning i Rundale Palace
•  Entre til Kurtenhof
• Entre til Krustpils
• Reiseleder
• Bussreisen med Arne Johans
 Bussreiser
• Visumkostnader til Hviterussland

Tillegg for enkelt rom og lugar 
kr 4 200,-

Påstigningstabell: C

Bli med til Hviterussland
Vi besøker Hviterussland med hovedstaden Minsk. 
En spennende storby som ble totalt ødelagt under 
frigjøringen i 1944. 3.  juli markerer man frigjørin-
gen med stor militærparade og en parade hvor man 
viser fram alt man produserer i Hviterussland. Vi 
besøkte Hviterussland i fjor og satt igjen med bare 
positive opplevelser. Hviterusserne er veldig im-
øtekommende og ett kjempe trivelig folk. Minsk er 
en flott by, med mange grønne lunger, brede gater, 
veldig rent og en historie og fortelle.  Mange omtal-
er Hviterussland som Europas siste diktatur. Under 
valget i 1996 stemte flertallet av befolkningen for 
en grunnlovsendring som ga president Aleksander 

12 dager med avreise 11. april 2019

Lukasjenko utvidete fullmakter. Vi får se hvordan livet 
er i hovedstaden Minsk og ute på landsbygda når vi re-
iser langs elven Myadelka nord-vest i Hviterussland. 
Vi får også med oss hovedstedene Vilnius i Litauen 
og Riga i Litauen. I løpet av 11 dager vil vi oppleve 
store forskjeller på hvordan utviklingen i de forskjellige 
landene har vært siden Sovjet samveldets fall. Felles for 
alle er at de har en rikholdig historie og vise frem, både 
arkitektonisk og kulturell.
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Dag 1: Til Stockholm
Etter en god frokost fortsetter vi mot Stockholm. Her bruker vi 
formiddagen til å bli nærmere kjent med Sveriges Hovedstad. 
Vi besøker blant annet Vasa Museet og får hele historien og 
det praktfulle krigsskipet som kullseilte etter bare noen hundre 
meter. På ettermiddagen kjører vi ned til Vartahamnen hvor vi 
går om bord i Tallink sin båt som tar oss med over til Riga. 
Felles middag på båten.

Dag 2: Riga - Vilnius
Når vi våkner er vi i Rigabukten og under frokosten nærmer vi oss 
Daugava. I 1 time seiler vi oppover elven Daugava før vi ankom-
mer Riga. Vi går om bord i bussen og setter kursen mot Litauen. 
Underveis blir det stopp ved Pilsrundale. Her finner vi et fantas-
tisk barokkslott bygget til riksgreve Ernst Johann von Biron. Han 
hadde et nært forhold til den russiske Tsarina Anna Ivanovnas, 
og nøt godt av hennes gunst. Etter omvisningen serveres lunsj 
i slottets restaurant. Vi ankommer hovedstaden i Litauen på et-
termiddagen.

Dag 3: Opphold i Vilnius
Vår lokalguide møter oss på hotellet for å ta oss med på en 
rundtur i ”Vår Konglige By” - Vilnius betyr nettopp dette. Vi 
besøker Domkirken, universitetet som har lange tradisjoner. 
I byen finner man over 1200 bygninger av eldre dato. Etter 
rundturen i sentrum reiser vi 30 km vestover til Trakai, som 
var hovedstad i Litauen i middelalderen. I 200 år var slottet og 
festningen i Trakai et maktsentrum. Når denne perioden gikk 
mot slutten ble festningen brukt som fengsel. I dag er hovedat-
traksjonen det restaurerte mursteinsslottet ute i sjøen Galve. 
To lange trebroer fører oss ut til slottet. Vi spiser en felles lunsj 
i løpet av dagen . Etter besøket i Trakai returnerer vi ti
Dag 4: Vilnius - Minsk
Etter frokost tar vi plass i bussen og setter kursen mot Hviter-
ussland . Etter en spennende grensepassering ankommer 
vi Minsk til Lunsj. Etter lunsj starter vi en liten byrundtur i 
Minsk, slik at vi lærer byen bedre å kjenne. Vi sjekker så inn 
på vårt hotell. Middag på hotellet-

Dag 5–8: Opphold i Minsk
Hviterusslands hovedstad ble nesten helt ødelagt under 
frigjøringen i 1944. Dette betyr at nesten alle bygninger er re-
ist etter krigen og bærer sterkt preg av sovjettidens planlegging 
og arkitektur. Til tross for dette er Minsk en myk by med brede 
gater og parkanlegg som gir et lysere inntrykk en mange av 
byene i Russland. . Hovedgaten Independent Avenu går tvers 
igjennom hele Minsk og er hele 25 km. Den andre store gat-
en er Lenin street. Av de få bygningen som ble bevart i 1944 
finner vi en katolsk kirke fra 1710. Den første dagen starter vi 
med en bysightseeing, slik at vi får en oversikt over byen. Den 

3. Juli markeres som en frigjøringsdag. Det var datoen de tyske 
troppene kapitulerte i 1944. I dag feirer man denne dagen med mil-
itærparader og et opptog hvor man viser fram alt man produserer i 
Hviterussland.  Den siste dagen besøker vi et minnesmerke litt nord 
for Minsk. Dette er et minne over de 186 landsbyene som tyskerne 
brente i Hviterussland under 2. Verdenskrig. I Minsk elsker innbyg-
gerne å gå på sirkus - den ene kvelden er det muligheter til å melde 
seg på en utflukt til et ekte russisk sirkus. Folkedans og musikk står 
også sterkt i Hviterussland. Så den andre kvelden blir det middag 
og folklore. Har du interesse for museer bør du stikke innom det 
hviterussiske Nasjonale historiske og kulturelle museum. Her vil 
du bli tatt med på en gjennomgang av landets turbulente historie 
som nasjon. For kunstinteresserte kan det nasjonale kunstmuseum 
være av interesse, et museum med utstilling av kunstgjenstander 
fra perioden mellom 1600- og 1900-tallet.  Krigsmuseet er et noe 
mindre hyggelig sted, men dog interessant for å få et innblikk i den 
annen verdenskrig slik Hviterusserne ser den. Gamlebyen ligger 
vest for Skaryny, og er blant annet området for St. Dukhawski kat-
edralen. Dette er et flott bygg i barokk arkitektur.

Dag 9: Minsk - Daugavpils
Vi forlater Minsk og setter kursen mot Daugavpils i Latvia.Vi re-
iser gjennom typisk jordbruksarealer og forbi byene Molodenco og 
Vilejka. Dagens lunsj inntas i byen Postavy. Byen ligger ved elven 
Myadelka som vi følger nordover mot Opsa og siden  til grensen 
mot Latvia. Dagens overnatting skal skje i Daugavpils. En by med 
ca 130 000 innbyggere beliggende ved elven Daugava.

Dag 10: Daugavpils - Riga
I dag skal vi stort sett følge elven Daugave helt opp til Riga. Ved 
byen Jêkabpils stopper vi ved slottet Krustpils fra 1200 tallet. Slot-
tet har også fungert som militærbase for de russiske styrker. Vi 
spiser lunsj i Jêkabpils før vi fortsetter mot Riga. Underveis stop-
per vi også ved den gamle tyske konsentrasjonsleiren Kurtenhof, 
som i dag er gjort om til en minnepark for de over 100 000 som 
ble drept her. I Riga skal vi på Reval Hotel Latvija. Dagens middag 
skal vi innta ute på Lido. Dette regnes for og være en av de største 
trebygningene i Europa. Er hyggelig opplevelse.

Dag 11: Opphold i Riga
Etter frokost starter vi Rundturen i Riga. En del av turen foregår til 
fots. Vi får se de store markedshallene, gamlebyen, frihetsmonu-
mentet og utsikten fra St. Peters Kirke. Lunsj på egenhånd i Riga. 
På ettermiddagen samles vi ved hotellet og kjører ned til fergeter-
minalen hvor vi igjen går ombord i Tallink sin båt Festival. Middag 
på båten.

Dag 12: Stockholm - Sande
Vi våkner med Sverige i sikte. Fra kl 07:00 serveres frokost i spis-
esalen og kl 10:00 legger vi til kai i Stockholm. Etter tollpassering 
går vi atter ombord i bussen og legger i vei mot Arboga, deretter 
samme ruten som vi fulgt til Stockholm.
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7 DAGER MED AVREISE 16. APRIL 2019

Kr. 11.900,-

Prisen inkluderer:
• 1 natt på Hotell i Falkenberg
• 4 netter på Hotell Griffen i Rønne
• 1 natt på Hotell i Küngälv
• Båtreisen Ystad – Rønne t/r
• 6 frokoster, 4 lunsjer og 6 middager
• Entré til Sofiero Slott
• Vinsmaking
• Program som beskrevet
• Lokal guide på Bornholm
• Reisen i buss fra Arne Johans 
 Bussreiser

Tillegg for enkelt rom  kr 2 200,-
Tillegg for Balkongværelse på Hotell 
Griffen 4 dg kr 1 200,- pr rom

Påstigningstabell: B

Solskinnsøya Bornholm
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 

7 dager med avreise tirsdag 16. april 2019

sjarmerende lille byen Gudhjem, Hammershus festning 
og Østre Lars en av de særegne rundkirkene på øya. En 
dag tar vi båt ut til Christiansø – festnigsøya utenfor 
Gudhjem. På Bornholm dyrker man faktisk druer og 
produserer vin, dette hører vi mer om på Li Gadegaard. 
Vi har en overnatting i Sverige på vei til Bornholm.
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Dag 1: Til Falkenberg
Etter opphenting forlater vi Oslo og kjører sydover Østfold 
og inn i Sverige. Vi stopper for lunsj i Håby før vi kjører over 
øyene Tjørn og Orust forbi Gøteborg til Falkenberg hvor vi 
skal overnatte. Middag på hotellet.

Dag 2: Falkenberg - Rønne
Etter en god frokost tar vi plass i bussen og kjører over Halland-
såsen og til Sofiero Slott  Slottet ble bygged i 1864 av Kronprins 
Oskar og hans hustru Sophia. Da ekteparet ble kongepar ble slot-
tet bygget om og fikk dagens utseende. Rundt slottet er en fan-
tastisk park – den ble kåret til Europas vakreste park i 2010. Her 
finnes over 10000 rododendron planter. Vi får også servert lunsj i 
slottets kafeteria. Så fortsetter vi videre gjennom Skåne til Ystad 
hvor vi tar båten over til Bornholm. Her sjekker vi inn på Hotell 
Griffen som ligger i sentrum av Rønne ikke mange minuttene fra 
fergekaien. 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 Gudhjem Røgeri i Gudhjem 
Etter lunsj besøker vi Øster Lars, en av de karakteristiske rund-
kirkene på Bornholm. Vi kjører også gjennom Almenningen - 
Danmarks. 3 største skog. Middag på hotellet om kvelden.

Dag 4: Utflukt Syd-Bornholm
I dag går turen til den sydlige delen av Bornholm. Vi skal 
se de fantastiske strendene på Dueodde – Bornholms syd-
spiss. Dagens lunsj inntar vi på Li Gadegaard. Her serveres 
en såkalt mormors lunsj og vi får også smake på produktene 

fra vingården.Vi besøker også de koselige byene Snogebæk og 
Svaneke. I Svaneke har man en populær dropsfabrikk – så en liten 
handel her er kanskje ikke så dumt.

Dag 5: Utflukt til Christiansø
Øst for Bornholm ligger festningsøyene Christiansø og Frediksø, 
som frem til 1800 tallet var Danmarks østligste flåtebase. Øyene 
oser av gode historier med vakre gamle hus, brosteinsbelagte gater, 
gamle kanoner på batteriene, fugler og hele atmosfæren hvor man 
føler at tiden nærmest er stoppet opp for mange år siden. Vi reiser 
med bussen fra hotellet til Gudhjem. Herfra tar vi båten ut til Chris-
tiansø. Velfremme får vi mer informasjon og tid til å se nærmere på 
dette sjarmerende stedet. Vi er tilbake på hotellet på ettermiddagen. 
Lunsj serveres ute på Christiansø.

Dag 6: Rønne - Gøteborg
Vi spiser frokost og sjekker ut av hotellet. Båtavgang fra Rønne kl 
10.30. Vel i land i Ystad tar vi igjen plass i bussen og setter kursen 
nordover mot Gøteborg for overnatting.

Dag 7: Gøteborg - Hjemstedene
Da er den siste dagen å denne turen kommet. Vårt første mål er 
Strømstad. Her går vi om bord i Color Line sin ferge til Sandefjord. 
Om bord serveres det et deilig lunsjbord med varme og kalde retter. 
Ankomst Sandefjord er kl 16. Når alle er på plass i bussen return-
erer vi til 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. 
Delft byr på velkjent porselen og Gouda på Hol-

8 dager med avreise onsdag 7. mai 2019

8 DAGER MED AVREISE 7. MAI 2019

Kr. 12.950,-

Prisen inkluderer:
•  Båtreise Oslo - Kiel i dbl. innv.  
 3*** lugar t/r
• 4 netter på Grand Hotel Winstyon 
 i Rijswijk
• 1 natt på Hotel Frisia i Leer
• 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 fredspalasset i Den Haag
• Besøk i idylliske Marken og Volendam
• Båt fra Marken til Volendam
• Reiseleder med på hele turen
• Reisen i turistbuss

Tillegg for enkelt rom kr 1900,-.
Tillegg for enkel lugar kr 1300,-.
Tillegg utv. lugar kr 1000,- per lu-
gar
  

Påstigningstabell:  A

lands lengste kirke.  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 – Rijswijk
Frokost serveres før ankomst Kiel. Vi reiser forbi Hamburg, 
Bremen og videre inn i Holland. I år skal vi bo Grand Hotel 
Winston i Rijswijk.

Dag 3: Amsterdam
Dagen i dag skal vi bruke i Amsterdam.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 Vin-
cent van Gogh, eller om man heller vil rusle litt I byens sen-
trum. 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 sitt infor-
masjonssenter. 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. På vei tilbake til hotellet rekker vi også en stopp på 
Sjømannskirken i Rotterdam. Selvsagt serveres det kaffe og 
vafler. Vi er tilbake i Rijswijk på ettermiddagen.

8 dager med avreise onsdag 7. mai 2019

Dag 5: Delft, Keukenhof
Vi spiser frokost på hotellet. Dagens første mål er porselensfab-
rikken i Delft. Her produserer man det kjente blå og hvite porsel-
ens serviset. Så går turen videre til Blomsterparken Keukenhof. Et 
imponerende syn på våren. Her er fargerike blomsterdekorasjoner 
og flotte parkanlegg. Det er også mange spisesteder i parken slik at 
man kan få kjøpt seg lunsj. Etter noen fantastiske timer i Keuken-
hof returnerer vi til vårt hotell.

Dag 6: Rijswijk - 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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Måløy og Stadt

Årets vestlandstur går til et nytt reisemål. I år skal 
vi besøk Måløy og Thon Hotell Måløy. Hotellet har 
55 rom og ligger i sentrum av Måløy, Måløy er en 
sjarmerende småby med Nordsjøen og Stadthavet 
som nærmeste nabo. Byen, Ja Måløy fikk med sine 
3300 innbyggere bystatus i 1997, ligger rundt det 
sørlige Ulvesundet og er administrasjonssenter i 
Vågsøy kommune. I 2018 åpnet et helt nytt histor-
isk senter som omhandler historien om Måløy-raid-
et fra 2. verdenskrig. Her kan man også lære mer 
om Kompani Linge og reisene til Shetland som fikk 

6 dager med avreise mandag 20. mai 2019

6 DAGER MED AVREISE 20. MAI 2019

Kr. 11.800,-

Prisen inkluderer:
•  4 netter på Thon Hotell Måløy
• 1 natt på Thon Hotell Otta
• 5 frokoster, 6 lunsjer og 5 middager
• Entre til Måløyraidet
• Rundtur på Vågsøy
• Båt til og Omvisning på Selja Kloster
• Besøk på Kjerringa
• Fisketur fra Måløy
• Tur med Loen Skylift
• Entre til Prøysen huset
• Ferge Fodnes-Manheller
• Ferge Anda-Lote
• Bompenger
• Bussreisen med Arne Johans Bussreiser

Tillegg for enkelt rom kr 1750,-.
  

Påstigningstabell:  B

tilnavnet «Shetlandsbussene». I løpet av året arrangeres 
det flere i festivaler i Måløy. I august arrangeres Hav-
fiskefestival og Norsk Elvis festival hvor mange Elvis 
imitatorer og tilhengere kommer til Måløy. Den største 
næringsveien i Vågsøy er fiskeri og skipsfart. Kom-
munen har noen av de største fiskeoppdrettene i landet, 
skipsverft og en moderne fiskeflåte. Vi kommer også 
innom Loen på hjemturen. Her besøker vi Loen Skylift 
som bringer oss opp i 1011 meter høyde. På toppen får 
vi servert en deilig lunsj og kan nyte utsikten utover In-
nvikfjorden.

14



Dag 1: Til Måløy
Etter påstigning fortsetter vi forbi Hønefoss og oppover Hal-
lingdalen til Gol. Så kjører vi over. Hemsdalsfjellet. Ved El-
drevatne krysser vi fylkesgrensen til Sogn og Fjordane.  E-16 
tar oss med videre forbi Borgund til Lærdal. Vi krysser over 
Sognefjorden. Fra Sogndal følger vi Fjærlandsveien til Skei, 
hvor vi besøker Audhild Vikens suvenir butikk. Her finner du 
et rikt utvalg i mye som er kjekt å ha.  Det blir en ny kort 
fergetur fra Anda til Lote og fra Nordfjordeid kjører vi langs 
Nordfjord ut til Måløy. Vårt hotell – Thon Hotell Måløy ligger 
i sentrum av byen. Vi sjekker inn og møtes i restauranten for 
middag.

Dag 2: Rundtur på Vågsøy
I dag skal vi stifte nærmere bekjentskap med Vågsøy. På øya 
finner man Refviksanden. Som flere ganger er kåret til Norg-
es Flotteste Strand. Denne 1,5 km lange stranden er en perle 
uansett badetemperatur. På det historiske senteret blir vi opp-
datert på krigens historie. Vi får høre mer om Kompani Linge, 
Shetlandsbussene og Måløyraidet.  En dramatiskfortelling om 
krigshistoriens første allierte fullskala «combined Operations» 
der marinen, flyvåpenet og kommandosoldater angrep sam-
tidig i samme begrensete operasjon og under felles ledelse. 
Kodenavnet på aksjonen var Archery og ble en viktig og strat-
egisk seier for de allierte over Hitlers Nazistyrker. Vi besøker 
også Kråknes Fyr som ligger helt vest på Vågsøy.

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 ru-
inene etter Sunniva kirken. St Sunniva er den eneste kvinnel-
ige helgenen 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 utsiktspunktet  ”Kjer-
ringa” her er det 496 meter rett ned i havet. Ned på havet stamper 
skipene seg rundt Stad. Er det godvær har vi flott utsikt mot Sun-
nmørsalpene, Hornelen, Åfotbreen og fjellene mot Olden.

Dag 4: Fisketur
I dag skal vi på fisketur. Etter frokost setter vi kursen mot hav-
na. Her venter vår innleide båt på oss. Mannskapet har god loka-
lkunnskap så det blir nok fisk på kroken. Turen tar 2-3 timer og 
vi er tilbake på hotellet til lunsj. Ettermiddagen er fri –noen vil 
kanskje seg om i Måløy eller bare slappe av på hotellet. Vi møtes 
til middag i hotellets restaurant.

Dag 5: Måløy-Loen-Otta
Så er tiden kommet til å ta farvel med Måløy. I dag skal vi på 
luftetur med Loen Skylift. Taubanen ble åpnet at HM. Dronning 
Sonja 20. Mai 2017. På noen minutter fraktes du fra fjordkanten 
og opp til 1011 meter over havet. Herfra får du en fantastisk utsikt 
utover Loen, Olden og Loevatne. Vi skal spise lunsj i restaurant 
Hoven på toppen og får god tid til å se på utsikten. Vi håper været er 
fint slik at vi får fullt utbytte av denne utflukten. Vel tilbake i bussen 
fortsetter vi forbi Stryn og over Strynefjellet til Lom. Her blir det 
en benstrekk ved Lom Stavkirke, som er bygget på slutten av 1100 
tallet. Siste etappe går ned til Otta, her skal vi bo på Thon Hotell 
Otta. Middag serveres på hotellet om kvelden.

Dag 6: Otta – Hjemstedene
Bussen tar oss med sydover Gudbrandsdalen. Vi passerer OL byen 
fra 94 Lillehammer og kommer til Rudshøgda som var hjemstedet 
til Alf Prøysen. Det nye Prøysenhuset er tegnet av Snøhetta og ble 
åpnet på 100 årsdagen til Alf Prøysen, 23 juli 2014. Vi får en om-
visning og en orientering om livet til Alf Prøysen. Etterpå spiser vi 
lunsj i kafeteriaen. God og mette på både inntrykk og mat begynner 
vi på siste etappe til Oslo og våre hjemsteder.
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Vakre Hardanger 
Hardanger er en opplevelse på våren. Men snødekte 
fjelltopper, isblå fjorder, flotte fossefall og epletrær 
i full blomst. Det blir besøk på Norges eneste Baro-
ni – Rosendal. I Tyssedal besøker vi kraftstasjonen. 
Vi får også høre mer om industrihistorien og kraf-
tutbyggingen i Tyssedal. Vi skal bo på Sandven Ho-
tell i Norheimsund, et ærverdig og sjelfullt hotell 
fra 1857. 

3 dager med avreise lørdag 26. mai 2019

Dag 1: Til Norheimsund
Vi reiser fra Drammen forbi Hønefoss og videre mot Geilo. Det 
serveres lunsj på Gol. Her besøker vi også Gol Stavkirke som 
er en kopi av originalen som står på folkemuseet på Bygdøy.  
Fra Gol fortsetter vi videre mot Geilo og over Hardangervidda 
til Eidfjord. Vi krysser Hardangerfjorden på den flotte Hardan-
gerbroa og kommer til komunesenteret Norheimsund i Kvam 
Kommune. Her skal vi bo på ærverdige Thon Sandven Hotell .

Dag 2: Utflukt til baroniet i Rosendal
I dag skal vi besøke landets eneste baroni Rosendal. I 1658 
sto det bryllup mellom Noregs rikeste arving og en stolt dansk 
adelsmann. Karen Mowat og Ludvig Rosenkrantz fikk gården 
Hatteberg i Kvinnherad i bryllupsgave, og her bygde de seg 
sitt vesle slott som de kalte Rosendal. Slottet sto ferdig i 1665. 
Kong Christian V av Danmark-Norge gjorde om godset til 
Lensbaroni i 1678. Frå 1745 var Baroniet Rosendal eid av sle-
kta Rosenkrone, som i 1927 gav godset i gave til Universitetet 
i Oslo. Vi spiser lunsj i Rosendal og er tilbake i Norheimsund 
på ettermiddagen. Vi skal også besøke Steindalsfossen som 
ligger rett utenfor Norheimsund.

Dag 3: Norheimsund - Tyssedal - Hjemstedene
Etter frokost tar vi farvel med Norheimsund. Vi tar fergen over 
til Jondal og videre gjennom Folgefonna Tunellen til Odda og 
Tyssedal. Her skal vi besøke Norsk Vasskraft og Industris-
tadmuseum. Her fortelles historien om hvor viktig vannkraft 
har vært for industrialiseringen i Norge, og plasseringen av 
den kraftkrevende industrien og hva den har betydd for boset-
ningen i landet. Muset holder til i den gamle kraftstasjonen i 
Tyssedal. Reisen videre går forbi Odda og Røldal. Dagens lun-
sj serveres på Haukeliseter før vi fortsetter over Haukelifjell 
og gjennom Telemark til våre hjemsteder.

3 DAGER MED AVREISE 26. MAI 2019

Kr. 4.990,-

Prisen inkluderer:
• 2 netter på Thon Sandven Hotel
• 2 frokoster, 3 lunsjer, 2 middager
• Besøk på Norsk Vasskraftmuseum i  
 Tyssedal
• Omvisning i Rosendal Baroniet
• Bompenger
• Reisen med Arne Johans Bussreiser

Tillegg for singelrom  kr. 600,-

Påstigningstabell: B

Norheimsund og 
Rosendal
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7 DAGER MED AVREISE 30. MAI 2018

Kr. 12.900,-

Prisen inkluderer:
• 6 overnattinger i dobbeltrom/
 utvendig lugar
• 6 frokoster
• 4 lunsjer
• 6 middager
• Severdigheter og opplevelser
• Reiseleder
• Bussereisen med Arne Johans 
 Bussreiser

Tillegg for singel lugar/ rom kr 2900,- 

Påstigningstabell: A

Så er vi kommet til Blå tur nummer 5,
Og vi kan gi deg nye minner å ta med hjem.
Vi har plukket ut, for oss, en ny og spennende 
destinasjon.
Så i år må du stille med godt humør og topp 
motivasjon.
Allerede i 806 ble vår by første gang nevnt,
Og i andre perioder ble den nesten glemt.
Her har vært hertuger, biskoper og kjente 
komponister.
Og et gammelt guttekor med dyktige korister.
Selv vår dansk-norske Konge
Syntes damene herfra var fjonge.
Så i 1597 fikk Christian den fjerde sitt JA
Og til dronningens fødested er dit vi skal dra.
Det blir selvsagt mye mat og lokal drikk.
I byen finnes også landets eldste sjokolade-
fabrikk.
Hotellet ligger sentralt og har 4 stjerner.
Her finnes både bar, SPA og velvære.
Du må huske og ta med pass.
Velkommen ombord – nå gir vi gass.

7 dager med avreise onsdag 30. mai 2018

Tur - Ut i det blå
3 dager med avreise lørdag 26. mai 2019
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Pinsetur til bindingsverksbyen Celle

Finnes det virkelig en by som har alt? Altstadt i 
Celle er et eksempel på tidlig bymessig planleg-
ging. Allerede når byen ble grunnlagt i 1292 ble 
det lagt til rette for rette gater, torg og kirke. Byen 
var i utgangspunktet beskyttet av en bymur med 3 
tårn. Disse ble revet i 1790. Slottet i enden av Celle 
har nære bånd til det danske kongehuset. I dag er 
sentrum en vel bevart bykjerne. Husene er bevarte 
bindingsverkshus fra 15 og 1600 tallet. I dag har 

6 dager med avreise torsdag 6. juni 2019

6 DAGER MED AVREISE 6. JUNI 2019

Kr. 9.490,-

Prisen inkluderer:
•  Båtreisen Oslo – Kiel i dbl innvendig   
 lugar t/r
• 3 netter på Inter City Hotellet i Celle
• 5 frokoster, 1 lunsj 5 middager
• Vandring i Celle med lokal guide.
• Besøk på Marienburg Slott
• Besøk i Hildesheim
• Tyske veiavgifter
• Bussreisen med Arne Johans Bussreise

Tillegg for enkelt rom kr 1500,-.
Tillegg for enkelt lugar kr 900,-.
Tillegg for utvendig lugar kr 1000,- pr 
lugar.
  

Påstigningstabell:  A

byen et levende sentrum i den gamle bydelen. Et stort 
utvalg av kafeer, restauranter og butikker. Byens torg 
blir ofte brukt til opptredener av lokale og tilreisende. I 
Pinsen avholdes også kunst og håndverksmessen Aller 
Art. Det betyr ekstra mye som foregår i Celle. Vi skal 
også besøke Welfernes slott Marienburg som ligger rett 
ved byen Hildesheim.
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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 longe i 14 etasje har man en 
flott utsikt når vi seiler ut Oslofjorden.  Om kvelden serveres 
et deilig julebord i Grand Bufeet.

Dag 2: Kiel – Celle
Mens vi spiser frokost kan vi nyte innseilingen til Kiel. Vi leg-
ger til kai kl 10.00, og tar plass i bussen. Vi passerer Hamburg 
og kommer til Celle ved lunsjtider. Celle har historisk sett 
tette bånd til både det engelske og det danske hoffet. Rammen 
rundt byens pinsemarked Aller Art er en bykjerne bestående 
av sjarmerende bindingsverkshus og gågater. Vi spiser felles 
lunsj ved ankomst Celle. Etter lunsj blir det en kort byvandring 
i sentrum før vi sjekker inn på Inter City Hotellet som ligger 
rett ved gamlebyen. Vi spiser middag på hotellet.

Dag 3: Utflukt til Marienburg og Hildesheim
Etter en deilig frokost setter vi oss i bussen og kjører sydvest 
over. Rett utenfor Hildesheim finner vi slottet Marienburg som 
ble bygget  opp til slekten ¨Welferne. Slottet ble bygget i 1860 
årene men ser ut som et middelalderslott. Vi får en omvisning 
i dette eventyrslottet. Så spiser vi lunsj på en restaurant rett 
ved Marienburg. Etter lunsj besøker vi middelalderbyen Hild-
esheim. 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. Vi return-
erer til Celle på ettermiddagen og spiser middag på hotellet.

6 dager med avreise torsdag 6. juni 2019

Dag 4: Opphold i Celle – Aller Art
I dag har vi hele dagen i Celle. I pinsehelgen arrangeres også 
messen Aller Art. (tidligere kunst og håndverksmessen). Dette 
foregår i sentrum av Celle med mange forskjellige boder og stands. 
Hovedustillingen er i område rundt Celle Slott og i slottsparken. 
Det er også en del ekstra kulturarrangementer som foregår i sen-
trum. Du kan lese mer på turistkontorets hjemmesider www.celle-
tourismus.de. De som ønsker kan være med på en guidet tur i Celle 
Sentrum. Lokal guiden møter oss på hotellet etter frokost og tar oss 
med på times vandring i sentrum av Celle. Felles middag på hotel-
let om kvelden.

Dag 5: Celle – Kiel
I dag er målet Kiel og Color Line sitt flotte skip. Vi kjører via 
Scharnebeck og Lauenburg til Kiel. På ettermiddagen kan man hy-
gge seg i skipets salonger, kanskje en tur i spa avdelingen før vi 
møtes til aftensbord i Grand Bufeet.

Dag 6: 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 Vestfold-
byene.
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Oset Høyfjellshotell

5 DAGER MED AVREISE19. JUNI 2019

Kr. 7.750,-

Prisen inkluderer:
• 4 netter i dobbeltrom på Oset 
 høyfjellshotell
• 4 frokoster og 4 middager på hotellet
• 4 lunsjer
• Besøk i bjørneparken på Flå
• Tur med Flåmsbanen Flåm–Myrdal t/r
• Stølsbesøk med kaffe og vaffel
• Besøk i Golsfjellet kirke
• Besøk på Hadeland Glassverk
• Bussreisen med Arne Johans Bussreise

Tillegg for singel rom kr. 1300,-

Påstigningstabell:  B

Siden i 1952 har Osets slagord vært ”Kom til Oset 
og vær Dem selv” På 80-tallet ble det mer naturlig 
å skrive ”Kom til Oset og vær deg selv”. Veldig ofte 
påpeker gjestene; ”det er noe med dette hotellet, man 
får den gode følelsen av å ha kommet hjem…” Hotel-
let kan vise til solid drift igjennom 130 år. I dag er det 
5 generasjon som driver Oset Høyfjellshotell. Gudrun 
Hesla med familie tar imot sine gjester åpne armer og 
byr på en lun og varm atmosfære og ikke minst god 
og velsmakende mat.  Golsfjellet er et levende støl-
sområde med et vidt nett av veier og stier, som er godt 

egnet for både sykling og vandring. Ta med deg fiske-
stanga og fang kveldens middag i elver og vann. Biter 
ikke fisken, kan vi friste med forfriskende bading - 
1000 meter over havet! Uansett ønsker om aktivt eller 
avslappet friluftsliv, gir Golsfjellet deg mulighetene. 
På veien til Oset skal vi besøke Bjørneparken i Flå. 
Her finner vi naturlighvis Bjørn,Elg og Gaupe. I 
tillegg har man en stor utstilling med krokodiller og 
slanger. En dag reiser vi vestover og skal på tur med 
Flåmsbanen. Ingeniørkunst av ypperste merke i flott 
norsk natur.

5 dager med avreise onsdag 19. juni 2019
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Oset Høyfjellshotell

Dag 1: Til Oset
Etter påstigning går turen over Sollihøgda og til Vik for en 
liten strekk på bena. Så går turenlangs Krøderen og opp til 
Flå, hvor vi besøker Bjørneparken. Vi blir tatt i mot av Berte 
Skrukkefullhaugen, den siste fastboende i Vassfaret. Vi får 
servert lunsj og får god tid til å se på alt som er i parken. Full 
av og inntrykk reiser vi videre opp Hallingdal til Gol og Gols-
fjellet, hvor vi sjekker inn på Oset Høyfjellshotell. Her får vi 
tildelt våre rom og bruker ettermiddagen til å bli kjent på ho-
tellet. Vi møtes til middag om kvelden.

Dag 2: Opphold på Oset
I dag har vi hele dagen på Oset. Frokost lunsj og middag serveres 
på hotellet. Etter frokost arrangeres det en tur bort til den lille 
stavkirken som ligger rett ved hotellet. Eller bruker man dagen 
som man vil. Det er flotte turstier eller om noen kanskje vil ta seg 
en dukkert i svømmebassenget.

Dag 3: Tur med Flåmsbanen
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. Toget 
stopper et par ganger på veien - fotostopp. Vel nede i Flåm spiser vi 
lunsj og får tid til å se i noen av suvenir butikkene før vi returnerer 
tilbake til Oset.

Dag 4: Stølsbesøk
I dag reiser vi innover Golsfjellet hvor vi skal se nærmere på 
stølslivet. Vi besøker Ulsåk stølen. Her blir vi fortalt om stølslivet 
og får smake på noen av produktene de lager. Vi er tilbake på hotel-
let til lunsj. Ettermiddagen er fri og i dag er det vår siste middag 
på Oset.

Dag 5: Oset – Hjemstedene
Etter frokost tar vi farvel med Gudrun og alle de andre på Oset 
Høyfjellshotell. Vi kjører ned til Leira og følger E-16 sydover mot 
Jevnaker. Her besøker vi Hadeland Glassverk. Om sommeren er 
det mye artig og se på samt at man kan få kjøpt seg noe å spise. 
Siste etappe går via Klekken og Sandvika til
våre hjemsteder.
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Helgelandskysten

9 DAGER MED AVREISE 27. JUNI 2019

Kr. 16.900,-

Prisen inkluderer:
• 1 natt på Selbusjøen Hotell
• 5 netter på Thon Hotell Brønnøysund
• 1 natt på Rock City Namsos Hotell
• 1 natt på Skifer Hotell Oppdal
• 8 frokoster, 7 lunsjer og 8 middager.
• Besøk på Namsen Laksesenter
• Besøk på Norsk Havbrukssenter
• Besøk på Norveg Kysthistorisk senter
• Utflukt til Ylvingen og Vega
• Besøk på Rock City
• Reiseleder
• Reisen med Arne Johans Bussreiser

Tillegg for singel rom kr. 2700,-

Påstigningstabell:  B

Helgeland en fantastisk del av Norge. Vi besøker 
Vega, som med sine 6500 øyer, holmer og skjær er 
kommet på UNESCO`s verdensarvliste. I 2019 skal 
det åpne et nytt verdensarvsenter på øya Vega. På 
denne turen skal vi bo hele 5 netter på Thon Hotell 
Brønnøysund. Vi har Brønnøysund som base for våre 
utflukter. Det blir tur til det berømte hullet i Torghat-
ten. Vi besøker Hildurs Urtiarium og vi besøker 
Norsk Havbrukssenter for å få mere informasjon om 
norsk oppdrettsnæring. I Rørvik besøker vi senteret 

for kystkultur og kystnæring – Norveg. Senteret har 
høste gode kritikker for sin fremstilling av norsk kys-
thistorie. I Namsos rekker vi også en reise igjennom 
Norsk Pophistorie på Rock City. I tillegg til alle op-
plevelsen så må vi ikke glemme all den fantastiske 
naturen vi skal reis i og som skaper en flott ramme 
om denne turen.

9 dager med avreise torsdag 27. juni 2019
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Helgelandskysten

Dag 1: Hjemsteder - Selbu
Vi reiser fra Vestfold og Drammen og nordover mot Elverum. 
Herfra følger vi Østerdalen opp til Alvdal og videre til Røros 
og over fjellet til Selbu. Selbu er kjent for sitt strikkemønster 
og vi skal bo på Selbusjøen Hotell. Middag på hotellet.

Dag 2: Selbu – Brønnøysund 400 km.
Etter en solid frokost tar vi plass i bussen. Nå går det nordover 
forbi Steinkjer og Snåsavatnet. Dagens lunsj spiser vi laksesen-
teret i Grong. Etter lunsj passerer vi grensen til Nordland ved 
Majavatn. Så dreier vi inn på Europavei 76 som tar oss med ut til 
Brønnøysund og Thon Hotell Brønnøysund som skal være vårt 
hjem de neste 5 dagene.

Dag 3: Utflukt til Torghatten
Etter en sen og god frokost reiser vi ut til det berømte «hullet» 
i Torghatten. Vi parkerer bussen og begir oss i vei opp mot 
«hullet», som er cirka 166 meter langt, 41 meter høyt og 15-
20 meter bredt. Det er mulig og gå gjennom hullet og videre 
på en sti ned igjen på baksiden. Runden tar cirka 60 minutter. 
Vel nede ved bussen igjen kjører vi et kort stykke til Toft. Her 
finner vi Norsk Havbrukssenter. Etter ankomst får vi servert en 
deilig lunsj. Etter lunsj får vi oppleve oppdrett på nært hold. 
Vi lærer mer om oppvekst vilkår for oppdrettsfisk, foring og 
slakting av fisk. Fulle av ny kunnskap returnerer vi til vårt ho-
tell.

Dag 4: Vega og Ylvingen
I dag skal vi på utflukt til Himmelblåøya Ylvingen. Kjent fra 
NRK sin dramaserie «Himmelblå». Øya tilhører Vega kom-
mune som består av mer enn 6500 øyer, holmer og skjær. Ve-
gaøyene er oppført på UNESCO`s liste over verdens natur og 
kulturarv. Her er også registrert 10 orkidearter og over 210 
fuglearter. Selv Elgen har etablert seg på øyene og siden 1989 
har det vært elgjakt i Vega kommune. På Ylvingen finner man 
rester etter tyske bunker og kanonstillinger fra 2. verdenskrig. 
Festningsanlegget, med sin flotte utsikt over Vegafjorden, var 
en del av tyskernes Festung Norwegen. I mange tusen år har 
det bodd mennesker på Vegaøyene. Folk har tilpasset seg det 
harde klimaet langt ute i havet, levd i pakt med naturen og hatt 
et spesielt samspill med de ville ærfuglene som husdyr. I juni 
2019 er det planlagt at det skal åpnes et nytt Verdensarvsent-
er på Vega. Lunsj serveres i løpet av dagen og vi er tilbake i 
Brønnøysund på ettermiddagen.

Dag 5: Opphold Brønnøysund
Brønnøysund er regionsenter for Sør-Helgeland, med alt du trenger 
av tjenester. Hurtigruten anløper hver ettermiddag og skaper all-
tid litt ekstra liv på kaia. Du finner også en attraktiv gjestemarina 
og et koselig sentrum med mange kafeer, restauranter og puber.  
Brønnøysundregistrene er en av de største arbeidsgiverne med 
580 ansatte. Brønnøysunds bidrag til skulpturlandskap Nordland 
er skulpturen «Steinar Breiflabb». En landskapsinstallasjon i stein 
som er formet som en 70 meter lang fisk. Ønsker du deg en tur 
med Hurtigruta kan du gå om bord i Brønnøysund kl 17 og bli 
med sydover til Rørvik. Her går du over i nordgående hurtigrute og 
ankommer Brønnøysund igjen kl 00.30. (båtbilletter tilkommer).

Dag 6: Utflukt til Hildurs Urtiarium
Tilrem og Mo ligger i sentrum for det som før rikssamlingen var 
et av Helgelands mektige høvding dømmer. Her ligger levninger 
etter de politiske og religiøse aktivitetene som utspant seg i heden-
dommens tid. Etter en reise tilbake i historien skal vi spise lunsj på 
Hildurs Urtearium. Landets nordligste Lindeskog vokser oppunder 
Mosfjellet, ville krydderplanter og uvanlige planteslag har funnet 
grobunn i lune hellinger. Vi får servert en deilig lunsj og følger med 
på en vandring i urtehagen.

Dag 7: Brønnøysund – Namsos
Så er det slutt på vårt opphold i Brønnøysund. Vi reiser sydover til 
Vennesund, hvor tar vi fergen over til Holm. Så besøker vi Nor-
veg – senter for kystkultur og kystnæring. Senteret omtales som 
Kyst-Norges mest spekatulære landemerke. Her venter en fantas-
tisk reise – bli med pååKyst-Norges utvikling igjennom 10 000 år. 
Etter lunsj går turen videre til Namsos. Her skal vi bo på Scandic 
Hotellet og vegg i vegg med hotellet ligger Rock City som er et res-
surssenter for pop og rock.  Namsos ha jo fostret artister som Åge 
Aleksandersen, DDE og Askil Holm.

Dag 8: Namsos – Oppdal
I dag reiser vi videre sydover fra Namsos via Sundet og Årnes og 
Ørlandet. På Ørlandet spiser vi lunsj på Kysthotellet. På menyen 
står deilig trøndersk sodd. Vi tar fergen fra Brekstad over Kråkvågf-
jorden til Valset. Så kjører vi langs Trondheimsfjorden forbi Or-
kanger og til vintersportstedet Oppdal for overnatting.

Dag 9: 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.
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5 DAGER MED AVREISE 10. JULI OG 
20. AUGUST 2019

Kr. 9.450,-

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 med Arne Johans Bussreiser
 
Tillegg enkeltrom kr 1 600,-

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 10. juli og 20. august 2019
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Dag 1: Til Farsund
Dagens etappe går via Sørlandet til Maritim Hotell i Farsund 
for overnatting. På veien dit stopper vi og spiser lunsj.

Dag 2: Farsund - 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: 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
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11 DAGER MED AVREISE 15. JUL. 2019

Kr. 19.900,-

Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo-Kiel i dbl innv lugar t/r
• 1 natt på Hotell Fulda Mitte
• 6 netter på Hotell Alte Post i st Anton
• 1 natt på Van der Valk hotell 
 Hildesheim
• 10 Frokoster
• 2 Lunsjer
• 10 middager
• Utflukt til Maiau
• Utflukt til Kaunertal
• Lokal guide i Innsbruck
• Entre til rundmaleriet
• Reiseleder
• Bussreisen med Arne Johans Bussreiser

Tillegg for enkeltrom  kr 2000,-
Tillegg for enkeltlugar kr 2000,-
Tillegg for utv. lugar   kr 1000,- per lu-
gar

Påstigningstabell:  A

Sommer i St. Anton in Arlberg Østerrike
11 dager med avreise mandag 15. juli 2019

Opplev ekte tyrolerstemning i den koselige alpe-
landsbyen St. Anton i Østerrike. 1287 meter over 
havet, midt i et vakkert landskap ligger byen om-
kranset av mektige fjell. Ta fjellheisen opp til 2800 
meter – en av Østerrikes høyeste svevebane - og 
nyt utsikten og den rene luften. Eller ta en spasertur 
på en av de mange merkede turstiene. Sett en fjær i 
hatten på en Tyroleraften - lær og jodle på ekte ty-
rolervis! Gled deg over østerriksk mat og drikke, og 
nyt befolkningens gode humør og vennlighet. Ut-
flukter til Innsbruck, Kaunertal og Grev Bernadots 

blomsterøy Mainau. Med Color Line sine flotte Tysk-
lands ferger cruise vi over Skagerrak til Kiel.  Mange 
opplevelser venter deg!
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Sommer i St. Anton in Arlberg Østerrike
11 dager med avreise mandag 15. juli 2019

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 13.30. Ombord får vi tid til å slappe av i hy-
ggelige omgivelser før vi møtes til middag om kvelden.

Dag 2: Kiel  - Fulda 500 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 barokkbyen Fulda for overnatting.

Dag 3: Fulda - St. Anton i Arlberg.  530 km
Vi passerer raskt Nurnberg, og ved Donauwörth kommer vi inn 
på «Romantische Strasse», Tysklands mest berømte veistrekn-
ing. Vi følger denne sydover forbi Augsburg og Schwangau. 
Vi krysser grensen til Østerrike og kjører iover Fernpass før vi 
kommer til St. Anton. En liten by med 2300 innb, beliggende 
1287 m.o.h. Vi skal bo 5 netter på Gourmet og Welness Hotel 
Alte Post. Hotellet er et 4* pluss hotell. Hotellet har et 1000 
kvm stort SPA avdeling med svømmebasseng, Barnebasseng, 
Whirlpool,  steam bad, sauna og muligheter for flere typer SPA 
behandlinger. Vi møtes til envelkomstdrink før middag og får 
litt orientering om hotellet og St Anton. Hver dag serveres det 
en 5 retters middag. Du kan lese mer om hotellet på www.
hotel-alte-post.at Vi skal bo her i hele 6 netter.

Dag 4: Opphold i St. Anton
I dag nyter vi dagen i St Anton og kan nyte noen av tilbudene 
på hotellet. Sentrum av St Anton består av en fotgjengersone 
da gjennomgangs trafikken kjører igjennom en tunell utenfor 
byen. Her finnes koslige spisesteder og noe butikker. På et-
termiddagen står det en liten kakebufeet klar til oss på hotellet.

Dag 5: Utflukt til Mainau  320 km
Bodensjøen som er Europas 3. største innsjø har alltid vært 
et populært utfluktsmål. Mest kjent er vel blomsterøya Main-
au. 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 sommer 
planter. Vi får en omvisning i denne flotte parken. Så spiser 
vi lunsj før vi returnerer tilbake til St. Anton.

Dag 6: Utflukt til Kaunertal  120 km
Kaunertal er en dal som strekker seg inn fra byen Prutz og helt opp 
til skisenteret ved isbreen Kaunertal. Helt opp i 2750 meters høyde. 
Vi passerer også Innsjøen Gepatsch som er demmet opp og koblet 
sammen med kravtverke ned mot Prutz. Skisenteret på toppen er 
åpnet nesten hele sommeren. Det er også muligheter for å ta heis 
opp til 3010 m.o.h. Er været bra har vi en fantastisk utsikt fra sol-
terassen ved skisenteret.

Dag 7: Utflukt til Innsbruck 200 km
I dag besøker vi Tyrols hovedstad Innsbruck. Vi møter vår lokal 
guide og får med oss severdigheter som Berg Isel bakken, det 
berømte rundmaleriet som holder til rett ved hoppbakken. Inne i 
sentrum vandrer vi forbi historiske bygninger og ender opp ved 
Das Goldner Dach. Lunsj på egenhånd i innsbruck. Vi har får 
også god tid til å se oss omkring i sentrum på egenhånd. På etter-
middagen samles vi ved bussen og returnerer til hotellet

Dag 8: Opphold i St. anton
I dag har vi nok en deilig dag i St. Anton. Det er muligheter for 
en tur med heisen opp i fjellene eller bar nyte livet i byen og fa-
silitetene på hotellet.

Dag 9: St. Anton – Hildesheim  730 km
Vi tar farvel med St. Anton, og setter kursen nordover igjen. Vi 
krysser grensen til Tyskland og kommer inn på Autobahn 7 som 
vi følger videre mot Göttingen. Sent på ettermiddagen kommer vi 
Hildesheim for overnatting. Her skal vi bo på Hotell Van Der Valk 
som ligger mit på det historiske torget.

Dag 10: Hildesheim - Kiel.  270 km
I dag tar vi farvel med Tyskland. Vi passerer raskt Hannover og 
Hamburg og ankommer Kiel, hvor Prinsesse Ragnhild ligger og 
venter på oss. Vi går om bord og finner våre lugarer. Er været pent 
anbefales en tur på soldekk. Her finnes en bar med enkle retter, 
samt en flott utsikt utover Kiel bukten.

Dag 11: Oslo - Hjem
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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6 DAGER MED AVREISE 27. JULI 2019

Kr. 10.900,-

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
• Billetter til spelet om Elden
• Rundtur på den Gyldne Omvei
• Lokal guide i Trondheim
• Reisen i Setra turistbuss

Tillegg for singel rom kr. 1 900,-

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 beby-
ggelsen langs Nidelva.  På veien nordover stopper vi 
også i Røros og nytt av året er at vi også får med oss 
spelet «Elden». Dette handler om Norge under den 
store nordiske krigen og i perioden hvor Karl den 12 
blir skutt ved Fredriksten Festning i Halden.

6 dager med avreise tirsdag 27. juli 2019

og spelet Elden
Den gylne omvei
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Spelet om Heilag Olav og spelet Elden
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. I kveld skal vi også op-
pleve spelet Elden som spilles i slagghaugene på Røros. Fores-
tillingen starter kl 21.30, og er en stemningsfull forestilling i 
flotte kulisser.

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 vi-
dere over fjellet til Selbu Her 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 – Dombås  340 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 Dombås og Dombås 
Hotell for overnatting.

Dag 6: Dombås – Hjem  350 km
Vi inntar en god frokost før vi begynner på turens siste dag. Vi 
reiser sydover gjennom Gudbrandsdalen til Øyer hvor vi besøker 
Norsk Veimuseum. Dagens lunsj spiser vi på Rudshøgda. Siste 
etappe langs E-6 til Oslo og videre til våre hjemsteder.
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Dag 1: Til Viborg
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 til Viborg 
og Golf Hotell Viborg hvor vi skal bo i 3 netter. Hotellet har 
svømmebasseng.

Dag 2: Utflukt til Løveparken
Frokost serveres på hotellet. I dag skal vi på utflukt til Løvepark-
en i Give. Her går dyrene fritt ute på ”savannen” vi kjører bus-
sen over savannen forbi giraffer, zebrar, strutser, løver og mange 
andre dyr. Etter rundturen har vi tid på egenhånd i parken før vi 
returnerer til vårt hotell. De som ønsker kan bli med en tur inn til 
Viborg sentrum. 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: Viborg – 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 15. JULI 2019

Pakke priser
1 Voksen                                kr 7 300,-
1 Voksen & 1 Barn           kr 9 900,-
1 voksen & 2 barn           kr 13 900,-
1 voksen & 3 barn           kr 17 900,-
2 voksne                                kr 11 900,-
2 voksen & 1 barn           kr 15 900,-
2 Voksen & 2 barn           kr 19 900,-
2 voksen & 3 barn           kr 23 900

Prisen inkluderer:
• Båtreisen Larvik - Hirtshals  t/r
• 3 netter på Golf Hotel Viborg i 
 sgl/dbl/flersengsrom
• 4 frokoster og 3 middager
• 1 lunsj på båten hjem
• Entre til Løveparken
• Entre til Legoland
• Bussreisen med Arne Johans 
 Bussreiser

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 mandag 15. juli 2019
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4 dager med avreise mandag 15. juli 2019

Nordkapp og Norge på langs

18 DAGER MED AVREISE 2. AUG. 2019

Kr. 29.950,-

Prisen inkluderer:
• Båtreisen Stockholm-Åbo i dbl innv. lu.
• 1 natt på Sokos Hotel Vaakuna i Vaasa
• 1 natt på Cumulus Resort Pohjanhovi i   
Rovenieme
• 2 netter på Scandic Hotell Kirkenes
• 1 natt på Scandic Karasjok Hotell
• 1 natt på Scandic Destin. Nordkapp
• 1 natt på Scandic Alta Hotell
• 2 netter på Quality Hotell i Tromsø
• 1 natt på Scandic Harstad Hotell
• 2 netter på Scandic Hotel i Leknes
• 1 natt på Scandic Hotel i Bodø
• 1 natt på Scandic Hotell Syv Søstre i   
Sandnessjøen
• 1 natt på Scandic Rock City i Namsos
• 1 natt på Quality Skifer Hotell i 
 Oppdal
• 17 frokoster,17 middager , 10 lunsjer
• Lokalguide til Passvikdalen
• Lokal guide i Tromsø
• Entre til Ishavskatedralen
• Entre til Sapmi Park
• Utflukt til Nordkapp med entre til 
 Nordkapp platået
• Entre til Alta Museum
• Besøk hos Smeden i Sund
• Alle ferger
• Båttur til Trollfjorden
• Entre til Peter Dassmuseet
• Reiseleder
• Reisen i turistbuss fra A. J. Bussreiser

Tillegg for singel rom  kr. 7500,-
Tillegg for utv. lug.  kr. 400,- pr. lug.
Påstigningstabell:  D

Nå kan du oppleve hele vårt langstrakte land. Vi riser 
nordover gjennom Sverige og Finland til Kirkenes. 
Her begynner vi vår reise «Norge på langs». Vi reiser 
på utflukt i Passvikdalen og til Storskog grensestas-
jonen mot Russland. I Karasjok besøker vi Same-
landssentert som gir oss et godt innblikk i samenes 
historie og kultur. Et av høydepunktene på turen er 
besøket på Nordkapp platået. Her får vi se Ivo Capri-
nos fantastiske superbiograf film. I Alta ser vi på Hel-
leristningene og vi har to overnattinger i Nordens 
Paris – Tromsø. Turen går også utenom Vesterålen 
med det sjarmerende fiskeværet Nyksund før vi beg-
ynner på Lofoten. Mektig natur, fjell som stiger rett 
opp av havet og sjarmerende fiske vær.  Vi hilser på 
den snakkesalige Smeden i Sund og tar fergen over 
Vestfjorden fra Moskenes til Bodø. Så kjører vi hele 
kystriksveien nr 17 fra Saltstraumen, Kilboghamn og 
til Sandnessjøen. Det er vel ikke mange steder som er 
like vakkert som Helgelandskysten. Mektige fjell og 
fantastisk utsikt utover havet. Vi besøker Peter Dass 
museet på Tjøtta og overnatter også i Namsos og 
Oppdal før vi er hjemme igjen etter en helt uforglem-
melig reise igjennom vårt fantastiske land.

18 dager med avreise fredag 2. august 2019
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Dag 1: Til Stockholm 600 km
Etter påstigning forlater vi Oslo og krysser grensen til Sverige 
ved Ørje. Vi har dagens lunsjpause ved Karlstad og ankommer 
Stockholm på ettermiddagen. Her går vi om bord i Viking Line 
sin ferge som tar oss med over østersjøen til Åbo. Innkvarter-
ing i doble innvendige lugarer. Vi møtes i skipets restaurant 
for middag.

Dag 2: Åbo – Vaasa  330 km
Vi legger til kai i Åbo etter frokost. Når alle er på plass setter vi 
kursen Nordover. Vi følger vest kysten av Finland. Vi skal stopp i 
den gamle byen Rauma som er kjent for sine knipplinger. Vi kom-
mer til Vaasa på ettermiddagen for overnatting. Vaasa var faktisk 
hovedstad i Finland fra januar til mars i 1918.

Dag 3: Vasa – Rovaniemi 540 km
Reisen går videre langs vestkysten. I Oulu har vi dagens lunsj 
stopp. Torvet er selvet hjerte i byen. Her finner vi også statuen 
av den fete torgpolitimannen. På ettermiddagen ankommer vi 
julenissens hjemby (hvis vi tror på finnene) Rovaniemi

Dag 4: Rovaniemi – Kirkenes 530 km
Rett nord for Rovaniemi krysser vi polarsirkelen. Europas 
siste ekte villmark strekker seg kilometer etter kilometer over 
tundraen nordover mot norskegrensen. Vi krysser grensen ved 
Neiden og kommer til Kirkenes. Her skal vi bo 2 netter.

Dag 5: Utflukt til Storskog og Pasvikdalen
I dag skal vi på utflukt til russergrensen ved Storskog og en ut-
flukt sydover Pasvikdalen. Dette er et område med mye bjørn 
og gode fiskeforhold. Vi har med lokalguide hele dagen.

Dag 6: Kirkenes – Karasjok. 270 km
Igjen går turen inn i Finland og videre til Karasjok som vi 
ankommer til lunsj. Etter lunsj besøker vi Samelandssenteret 
som forteller om den samiske kulturen og historien. Museet 
legger rett ved Sametinget. Disse bygningene ble inviet i år 
2000 og offisielt åpnet av Kong Harald. Overnatting i Kara-
sjok.

Dag 7: Karasjok – Nordkapp – Honningsvåg 270 km
I dag kommer vi forbi Lakselv og videre langs Porsangerfjorden 
til Nordkapptunnellen. Vi kommer tidlig til Honningsvåg slik at 
vi kan slappe av litt før kveldens utflukt. Etter middag gjør vi oss 
klare for kveldens utflukt til Nordkapp-platået. Supervideografen, 
som lar oss oppleve Nordkapp og Finnmark til alle årstider på et 
225 graders lerret, er en opplevelse uten like. Gjennom en tunnel 
med  Ivo Caprinos gjengivelse av historiske begivenheter kommer 
vi frem til Europas absolutt nordligste bar med en fantastisk utsikt 
utover havet. Etter midnatt returnerer vi tilbake til hotellet.

Dag 8: Honningsvåg – Alta 210 km
I dag blir det en sen frokost etter nattens utflukt. I Alta har det bodd 
folk i over 10 000 år.  Vi besøker Alta museum som forteller om 
bosetningene og vi skal også se det store helleristningsfeltet. Våre 
2017 åpnet også Nordlys attraksjonen som i forbindelse med Nord-
lyskatedralen forteller om dette fenomenet Nordlyset. Alta er også 
kjent for sin skifer produksjon og hvem husker vel ikke demon-
strasjonene mot utbyggingen av Alta-Kautokeino vassdraget på 80 
tallet. Vi skal overnatte i Alta.

Dag 9: Alta – Tromsø 300 km
Kåfjord Kobberverk ble drevet fra 1826 til 1909 av engelskmenn. 
I dag er Kåfjord mest kjent for kulturfestivalen Riddu Riddu som 
har vært arrangert hver tår siden 1991. Fra Olderdalen tar vi fergen 
over til Lyngseide. Så blir det nok en fergetur fra Svensby til Brei-
vikseide. Herfra er det ikke langt inn til ishavsbyen Tromsø. Vi skal 
bo to netter i Tromsø.

Dag 10: Opphold i Tromsø
Tromsø har vokst fra et lite kirkested på 1700 tallet til en stor mul-
tikulturell universitetsby.  Her er folk fra 130 nasjoner og omtrent 
9000 studenter på universitetet og høyskolen. I dag bor det 75 000 
innbyggere i Tromsø, som også omtales som Nordens Paris eller 
Porten til Ishavet. Lokal guide følger med oss rundt i byen og vi 
skal også besøke den mektige Ishavskatedralen.  På ettermiddagen 
kan vi anbefale en tur med fjellheisen som bruker 4 minutter opp til 
Storsteinen 423 moh. Herfra er det en stoslått utsikt utover Tromsø 
og områdene rundt.
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Dag 11: Tromsø – Harstad 250 km
Vi reiser langs Balsfjorden og stopper ved Einan hvor vi har 
en flott utsikt mot Storsteinnes. Så passerer vi Bardufoss, hvor 
mang en norsk rekrutt har kommet med fly fra Østlandet for å 
tjenestegjøre ved brigaden i Nord-Norge. Vi besøker også det 
gamle handelsstedet i Hamnvik før vi tar fergen over fra Sør 
Rollnes til Stangnes og da er det ikke langt igjen til Harstad.

Dag 12: Harstad – Vesterålen – Leknes 320 km
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 kommer til Leknes på ettermiddagen.

Dag 13: Fridag i Leknes
I dag har vi fridag. Frokost og middag på hotellet. Hotellet lig-
ger i sentrum av Leknes her er det mange gallerier og koselige 
kafeer. Det er også muligheter til å ta turen til Lofotr Viking-
museum som ligger på Borg, ikke så langt fra Leknes.

Dag 14: Leknes – Bodø
Vi reiser utover i vakre Lofoten. Flotte sandstrender og mek-
tige fjell. Vi stopper hos Smeden i Sund før vi går om bord i 
båten som tar oss over Vestfjorden fra Moskenes til Bodø. Vi 
ankommer Bodø kl 15.00. Før vi sjekker inn skal vi besøke 
Norsk Luftfartsmuseum i Bodø. Her får vises mange forskjel-
lige flytyper. Dyktig guide forteller oss om norsk flyhistorie. 
Så sjekker vi inn på scandic Hotell Bodø. Felles middag på 
kvelden.

Dag 15: Bodø – Sandnessjøen
Rett utenfor Bodø svinger vi inn på RV 17 som bringer oss 

sydover langs Helgelandskysten, en av landets vakreste veistrek-
ninger. Vi tar en stopp ved Saltstraumen – en av verdens sterkeste 
malstrømmer. Rett før Ørnes passerer vi minnesmerket etter ubåten 
Urædd, som sankt rett utenfor kysten her. Vi passerer også gjen-
nom Svartistunellen 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 fergestrekningen krysser 4 fjordarmen og har en prektig ut-
sikt mot havet.  Vi kjører langs fjord og fjell , langs Sjona til Nesna. 
Her ferger vi over Ranafjorden til Levang. Vi ankommer Sandness-
jøen for overnatting.

Dag 16: 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 17: 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 18: 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.
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Vakre Frøya

Vest for innløpet til Trondheimsfjorden ligger 
Frøya kommune som omfatter øya Frøya samt 
5400 holmer og skjær mellom Halten og Sula. 
Navnet Frøya har samme opprinnelse som navnet 
på kjærlighets- og fruktbarhetsgudinnen Frøy. På 
tross av dette så har det vært en stor reduksjon i 
antall fastboende i dette øysamfunnet etter krigen. 
På gammelt norsk betyr Frøy – den fremste det vil 
si den fremste øya noe som passer bra med Frø-
yas beliggenhet. Høyeste punkt på øya er 76 meter 
over havet så landskapet er litt småkupert med mye 

lyng og myr. Her er også over 160 vann og tjern og i de 
aller fleste er det en god ørretbestand. Hjorten har også 
slått seg ned på Frøya, utvandret fra naboøya Hitra og i 
dag drives det jakt på hjorten. Den største næringen på 
Frøya er lakseoppdrett og slakting av laksen. SalMar 
har et stort anlegg på Frøya.

6 dager med avreise onsdag 7. august 2019

6 DAGER MED AVREISE 7. AUGUST 2019

Kr. 10.900,-

Prisen inkluderer:
• 1 natt på Dombås Hotell
• 3 netter på Hotell Frøya
• 1 natt på Fossheim Hotell
• 5 frokoster
• 5 middager
• 6 lunsjer
• Besøk på Løkken Verk
• Besøk på Norsk Veimuseum
• Besøk på Titran med Guide
• Kaffe og Vaffel på utflukten til Titran
• Dagsutflukt – Øyhopping
• Ferge Molde – Vestnes
• Ferge Linge – Eidsdal
• Bussreisen
• Bompenger

Tillegg for enkelt rom kr 2 000,-

Påstigningstabell: B
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Dag 1: Dombås
Etter påstigning fortsetter vi forbi Minnesund og langs Mjøsa 
til Hamar. Vi spiser dagen lunsj på Rudshøgda. En deilig var-
mmatsbufeet. Rett nord for Lillehammer stopper vi ved Norsk 
Veimuseum som byr på en historisk vandring i Norsk Sam-
ferdsel og Infrastruktur. Siste etappe går opp til Dombås for 
overnatting. Felles middag på Dombås Hotell.

Dag 2: Dombås – Frøya
Dovrefjell er hjemsted for våre urdyr – Moskusen. Den norske 
stammen på Dovre teller om lag 300 dyr. Har vi flaks kan det 
hende vi kan se noen eksemplarer fra bussen. Løkken Verk var 
et av Norges Store industrieventyr. Her drev man gruvedrift i 
hele 333 år fra 1654 til 1987. Vi før høre mer om driften og 
historien før vi kjører den siste biten ut til øysamfunnet Frøya. 
Her skal vi bo 3 netter på Frøya Hotell.

Dag 3: Utflukt på Frøya
Et unikt kystlandskap ytterst om storhavet med blankskurte 
svaberg. Intet er så fascinerende som å oppleve kreftene fra 
havet. På Titran kan du virkelig kjenne været på kroppen. I 
1899 omkom 140 fiskere i løpet av 1 natt, under et forrykende 
orkanvær. Titranulykka blir regnet som en av de største 
katastrofer i vår historie. Opplev Stabben Fort som ligger på 
Titran, det er en kystbefestning brukt av tyskerne under 2.ver-
denskrig. Dette ble bygd av russiske og serbiske fanger Vi får 
også høre litt mer om fiskeriets betydning for dagens befolkn-
ing på Frøya. Vi er tilbake på hotellet på ettermiddagen.
 
Dag 4: Øyhopping
Vi besøker gamle fiskevær i øyrekka, og opplever kystkultur 
og natur på kroppen. Mausundvær, Sula og Bogøyvær har 
hver for seg mye å by på, og øyhopping kombinerer opplev-
elser, mat og drikke på en uforglemmelig måte!  Sula omtales 
som en naturperle ytterst mot havet. Å gå rundt i Sulas tette 
trehusbebyggelse, er som å gå rundt i en eventyrbok, og en tur 
opp til Sula Fyrstasjon er nærmest obligatorisk!

6 dager med avreise onsdag 7. august 2019

Dag 5: Frøya – Lom
Så er det farvel til Frøya. Vi følger E-39 sydover i utkanten av 
Kristiansund til Molde. Her tar vi fergen over Romsdalsfjorden og 
videre over Ørskogfjellet til Sjøholt. Ved Linge blir det en kort fer-
getur over til Eidsdal. Vi kjører så Ørneveien over til Geiranger. 
Vi stopper på utsiktspunktet for å se på den flotte utsikten utover 
Geirangerfjorden. Fra Geiranger snirkler vi oss opp alle svingene 
til Langevatten over Strynefjellet til Fossheim Hotell i Lom for ov-
ernatting. (Hvis veien opp til Langevatten ikke er åpnet for som-
meren blir det litt endringer i reiseruten denne dagen).

Dag 6: Lom – Hjemstedene
I dag skol vi over nok en vakker fjellovergang – Valdresflya. Vi 
kommer hele 1389 meter over havet noe som gjør den til Norges 
nest høyeste fjellovergang. Vi spiser lunsj i Fagernes før vi fortset-
ter nedover Valdres til våre hjemsteder.
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Vindistriktet Bourgogne  

10 DAGER MED AVREISE 26. AUG 2019

Kr. 16.900,-

Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo-Kiel i dbl innv. Lugar t/r
• 1 natt Leonardo Royal Hotell 
 Mannhem
• 4 netter Mercure Dijon Clemenceau  
 Hotell dijon
• 1 natt på La Couronne Hotell   
 Riquewihr
• 1 natt på See und Sporthotel Ankum
• 9 frokoster
• 3 lunsjer
• 9 middager
• 3 vinsmakinger
• Besøk i Ste Madelein Katedralen
• Byvandring i Dijon og Beune
• Besøk på La Cassissium
• Reiseleder
• Bussreisen med Arne Johans 
 Bussreiser

Tillegg for enkelt rom kr. 3100,-
Tillegg for enkeltlugar: kr 1200,-
Tillegg for utvendig lugar:  kr. 1000,- 
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 mandag 26. august 2019
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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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Lüneburg og Walsrode fuglepark

Bli med oss til den fantastiske fugleparken Walse-
rode. Dette er en av de 10 største fugleparkene i 
verden når det kommer til antall arter. Her har man 
650 forskjellige fuglearter og over 4000 individer. 
Alt presentert i en flott park med planter, blomster 
og vannarrangement. Turen inneholder også en tur 
med skipsheisen i Scharnebeck. Her løstes båten 38 

meter til værs i Elben seitkanal, som gjør at båtene kan 
seile fra Elben og over i Mittellandskanalen. Vi besøker 
også Ebsdorf kloster og kanskje den rake motsetningen 
til kloster – Deutches Panzermuseum. Så avsluttes turen 
med en rundtur i Hamburg Havn. Vårt bosted på turen 
er i den gamle hansabyen Lüneburg som har basert sin 
rikdom på utvinning av salt. Dette er en kopi av ut i det 
blå turen i 2018 bare med litt endringer i bostedet.

6 dager med avreise torsdag 29. august 2019

6 DAGER MED AVREISE 29. AUG. 2019

Kr. 9.950,-

Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo-Kiel t/r i dbl innv lugar
• 3 netter på Seminaris Hotell 
 Lüneburg
• 5 frokoster
• 2 lunsjer
• 5 middager
• Båttur i skipsheisen i Scharnebeck
• Besøk Ebstorf Kloster
• Besøk i Walsrode Weltvogelpark
• Besøk på Deutches Panzermuseum
• Båttur i Hamburg Havn
• Bussreisen med Arne Johans 
 Bussreiser

Tillegg for singel rom kr 1100,-.
Tillegg for singel lugar kr 1500,-.
Tillegg utv. lugar kr 1000,- per lug.

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 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 – Lüneburg 200 km
Etter en god frokost legger vi til i Kiel. Når alle er på plass 
setter vi kursen sydover langs A21 mot vår første reisemål, 
skipsheisen i Scharnebeck. Her blir kanalbåtene løftet 38 me-
ter til værs. Slik at man forbinder skipstrafikken på Elben med 
Mittellandkanalen som er den lengste kunstige vannveien i 
Tyskland. Vi spiser felles lunsj i Scharnebeck. Etter lunsj går 
turen videre mot klosteret Ebstorf. Klosteret har en rik historie 
fra Reformasjonen og frem til i dag. Klosteret tok i mot ugifte 
kvinner fra borgerne rundt klosteret. Fremdeles er det en evan-
gelisk nonneorden som holder til i klosteret. Vi får en omvisn-
ing i klosteret og den flotte klosterkirken. På ettermiddagen 
ankommer vi Lüneburg og sjekker inn på Seminaris Hotell 
hvor vi skal bo i 3 netter.

Dag 3: Utflukt til Walsrode Weltvogelpark  160 
km
En times kjøring sydover finner vi Weltvogelparken i Wal-
srode. I over 50 år har parken begeistret fuglevenner fra hele 
verden. Man har over 4000 fugler som representerer cirka 650 
arter. Her finnes fugler i alle størrelser, farger og noen mer-
kelige utforminger.  Så dette er en av de 10 største fuglepark-
ene i verden når det kommer til antall arter. I tillegg er det 

flott park med planter, fontener og blomster. I løpet av dagen ar-
rangeres det flere typer show. Her får man se ørner og ugler som 
flyr. Sist fikk vi også se en fugleart som var spesialist på å ta livet 
av klapperslanger. Vi spiser felles lunsj i parken. Etter en dag i 
fugleparken returnerer vi tilbake til Lüneburg.

Dag 4: Opphold i Lüneburg
Etter frokost reiser vi igjen sydover – denne gangen til Deutches 
Panzer museum. Her viser man frem pansrede kjøretøyer og strids-
vogner fra 1914 og frem til mer moderne tid. Vi reiser så tilbake 
til Lüneburg Den flotte bindingsverksbyen som har bygd sin rik-
dom på salt. Byen står på en 4000 meter høy saltsøyle og man har 
utvunnet salt her helt siden år 986. På det meste var over 2000 
mennesker engasjert med saltutvinning. I dag er saltproduksjonen 
historie og det nærmeste man kommer et byens Saltmuseum. Tor-
get i Lüneburg heter Am Sande – en kuriositet for oss fra Sande. 
Lunsj på egenhånd i Lüneburg og ettermiddagen til fri disposisjon.

Dag 5: Lüneburg – Kiel  160 km
Rett nord for Lüneburg ligger Tyskland nest største by Hamburg. 
Vi kjører til Landungsbrücke her blir vi med en av båtene til Ka-
ptein Schwarz på en times rundtur i Hamburg Havn. Vi får se Con-
tainerhavnen og har vi flaks er kansje et av de store linjeskipene på 
besøk. Disse kan frakte 20 000 containere. Vi seiler også forbi Elb 
philarmonien, fisketorget og deler av den nye bydelen Hafencity. 
Vel tilbake i bussen setter vi kursen mot Kiel og Color Line sin 
ferge til Oslo.

Dag 6: Oslo - Hjem
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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Belgia
Belgia som nasjon er relativ ung – født i 1830, men 
når det gjelder historie og kultur er dette et av Eu-
ropas eldste og mest betydningsfulle områder. På 
1500 tallet var Brussel sentrum i et rike som om-
fattet Spania, Østerrike, deler av Italia og frankrike 
og hele nåværende Holland. I 1958 ble Brussel som 
en hovedstad i det nye Europa en posisjon den har 
fremdeles den dag i dag. Belgia er et geografisk 
lite land. Vi har valgt Gent som vår base på denne 
turen og drar på utflukter derifra.  Gent er en by 
hvor fortid og nåtid går hånd i hånd. Ingen byer i 
Belgia har så mange fredede bygninger.  Her finner 
vi Sint Baafskatedralen med brødrene Van Eycks 
altertavle og den berømte Gravensten borgen fra 
1180. Brugge var en gang et av Europas fremste 
handelssteder. Rundt byen går fortsatt en nesten in-
takt bymur og ved torget finner vi det 83 meter høye 
Belforttårnet. Med sine 47 klokker, gir det en flott 

9 dager med avreise torsdag 5. sepember 2019

9 DAGER MED AVREISE 5. SEP. 2019

Kr. 17.900,-

Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo - Kiel med i  3* 
 innvendig lugar t/r
• 5 netter på hotell i Gent
• 1 natt på hotell i Bremen
• 8 frokost, 3 lunsj, 8 middager.
• Besøk på sjokoladefabrikk
• Tur med Kysttrikken
• Kanaltur i Brugge og Gent
• Besøk på ølbryggeri
• Entre til diverse katedraler
• Entre til de kongelige Drivhus
•  Lokal guide under oppholdet i Belgia
•  Reisen i moderne turistbuss

Tillegg for singel lugar  kr 1400,-
Tillegg for utvendig lugar:  1000,-
Tillegg for singel rom: 3500,-

Påmeldingstabell:  A

klang utover byens gater. Belgisk sjokolade er velkjent 
og vi legger turen innom en ekte sjokoladefabrikk Brus-
sel, ”Europas Hovedstad” er en livlig, glad og moderne 
storby, som prøver og bevare sitt gamle hjerte. De vakre 
fasadene ved middelaldertorget Grand Place står i sterk 
kontrast til de nye moderne EU bygningene. Rett ved 
Grand Place finner vi også Belgias mest kjente herre - 
Manneken Pis. I stadig nye uniformer står han trofast å 
gjør sin ”stråle”. Atomium er også et kjent landemerke 
i Belgia. Dette forestiller et jernatom forstørret 165 
milliarder ganger og ble bygget til verdensutstillingen 
i 1958.. Så må vi også nevne vår guide på denne turen 
Jan Peter som bor i Brussel og snakker 8 språk inklud-
ert norsk. Så hvorfor ikke prøve en tur til Belgia – kan 
anbefales.40



Dag 1: Til Oslo
Etter påstigning reiser vi til Oslo. Her går vi om bord i Color 
Fantasy som har avgang kl 14.00. Innkvartering i 3*** innv-
endige lugarer. Vi anbefaler en tur i Panorama lounge hvor 
man kan nyte den vakre Oslofjorden. Om kvelden møtes vi til 
felles middag. Vi anbefaler også Showet som vises i skipets 
show lounge kl 19 og kl 21.

Dag 2: Kiel – Gent 700 km
Vi spiser en god frokost på båten før vi ankommer Kiel. Vi tar 
plass i bussen og legger i vei på raske motorveier. På vår vei 
mot Brussel reiser vi forbi Hamburg og Bremen før vi kommer 
inn i Holland og videre til Belgia og Gent. Vi ankommer Gent 
ca kl 20.00 og sjekker inn på vårt hotell. Felles middag.

Dag 3: Utflukt til Brugge  110 km
I dag skal vi besøke den nordlige delen av kysten og Brugge. 
Vi besøker Jugendbyen De Haan som ligger helt ute ved kys-
ten. Det blir også en tur med «kysttrikken»  I Brügge går det 
en nesten helt intakt bymur. På torget kan man sette seg ned og 
nyte en Belgisk Vaffel med is og høre på klokkespillet i det 83 
meter høye Belforttårnet, med hele 47 klokker. Vi skal også på 
en liten kanaltur i Brugge Retur til hotellet på ettermiddagen.

Dag 4: Utflukt til Brussel og Antwerpen 150 km
Etter frokost gjør vi oss klar for en rundtur i Brussel. Første de-
len foregår med buss. Vi får se Atomium, Heysel stadion, den 
kinesiske paviljong, En omvisning i EU parlamentet rekker vi 
også i løpet av dagen. Belgia er viden kjent for sin sjokolade 
og vi skal besøke en av byens sjokoladefabrikker – Zaabär.. 
Turen avsluttes med en spasertur på Grand Place som er Brus-
sels geografiske, historiske og handelsmessige sentrum. Et lite 
stykke fra Grand place finner vi også en kjent kar med sine 53 
cm er han ikke blant de største men Manneken Pis er kanskje 
den mest berømte herremannen i Brussel.  Antwerpen er et 
senter for den internasjonale diamanthandel. Her ligger også 
Onze Live Vrouwe katedralen som er den største i hele Belgia. 
Byens flotte torg Grote Markt opprinnelig bygget under byens 
guldalder på 1500 tallet. Like ved ligger Groenplaats - den 
grønne plass. Et flott grøntområde med mange restauranter og 
kafeer.

Dag 5: Opphold i Gent
Gent er en av Belgias mest interessante byer. Med 240 000 in-
nbyggere er livet i Gent betraktelig roligere enn i Brussel. Jan 

9 dager med avreise torsdag 5. sepember 2019

Peter tar oss med på en vandring gjennom den gamle bydelen. Gent 
ble grunnlagt av romerne og begynte sin vekst i det 7 århundre, da 
man begynte å oppføre klostrene St Baafs og St Pieter. I sentrum 
finner man også borgen Gravensteen som tilhørte grevene av Flan-
deren. Vi skal også på kanaltur i Gent. Rundturen slutter til lunsj og 
på ettermiddagen kan man se nærmere på det man måtte ønske eller 
kansje sette av litt tid til shopping.

Dag 6: Utlukt til Tournai 
Tournai er en liten hemmelig perle i Belgia. Byen har i alle år vært 
et senter for kunst og kultur. I middelalderen var det guld og sm-
edarbeider. På 14 og 1500 tallet var det veggteppene fra Tournai 
som var etterspurt blant alle hoffene i Europa. På 1800 tallet var 
byen kjent for sitt porselen. I dag kan katedralen Notre Dame med 
sine 5 tårn sees fra store deler av byen. Belgia preges også av elver 
og kanaler og godstransport på kanalene er en viktig del av infra-
strukturen. Vi skal se nærmer på 3 forskjellige typer skipsheiser 
deriblant verdens største. Her løfter man store kanalbåter hele 73 
meter til værs. En spennende dag i litt ukjente områder.

Dag 7: Gent – Bremen 510 km
Vi tar farvel med Gent og setter kursen mot Hansabyen Bremen. Er 
det flyt i trafikken ankommer vi tidlig på ettermiddagen slik at vi 
får litt tid til å nyte litt av Bremen. En liten rusletur bort i Schnoor 
Virtel kan anbefales. En egen bydel med trange gater og koselige 
små butikker. Byens torg er også et mektig syn med det gamle råd-
huset og de flotte bindingsverkshusene.

Dag 8: Bremen - Kiel.  220 km
Etter frokost tar bussen oss langs raske motorveier til Kiel. Her blir 
det tid til litt shopping før vi går ombord i Color Line. Innkvar-
tering i 3 stjerners innvendige lugarer. Fra soldekk kan man nyte 
utseilingen fra Kiel.

Dag 9: 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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Tur til Skei i Jølster

Helt vest i landet finner vi Sunnfjord. Et område 
med store kontraster. Her finner vi fjorder, åpent 
hav, innsjøer, høye fjell og isbreer. Vi bruker Førde 
og rica Sunnfjord hotell som base for vårt opphold. 
I løpet av 5 spennende dager skal vi få med oss 
mange opplevelser og inntrykk. Med trollbiler re-
iser vi opp til Briksdalsbreen, en av Norges største 
turistattraksjoner. I Jølster finner vi hjemmet til 
maleren Nikolai Astrup. Vi lærer mer om isbreer på 
Norsk Bremuseum i Fjærland. Vi skal på båttur ut i 
havgapet til Øya Kinn og besøke den sagnomsuste 

steinkirka fra 1100 tallet. I Lærdal finner vi Norsk Vil-
lakssenter og Borgund Stavkirke. Spå bli med på en op-
plevelsesrik vestlandstur.

5 dager med avreise søndag 8. september 2019

5 DAGER MED AVREISE 8. SEP. 2019

Kr. 9.900,-

Prisen inkluderer:
• 4 netter i dobbeltrom på Thon Hotell   
 Jølster
• 4 frokoster, 5 lunsjer, 4 middager.
• Besøk i Borgund Stavkirke
• Tur med Trollbiler til Briksdalsbreen.
• Besøk på Astruptunet.
• Utflukt til Kinn
• Besøk på Norsk Bremuseum
• Besøk på Norsk Villakssenter i Lærdal.
• Reisen i Setre TopClas turistbuss

Tillegg for enkelt rom kr 1400,-

Påstigningstabell: B
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Dag 1: Til Skei
Etter påstigning reiser vi mot Hønefoss og videre mot Valdres 
og Filefjell. Vi stopper ved Borgund Stavkirke, som ble bygget 
rundt år 1150 og viet til apostelen Andreas. Vi tar ferjen fra 
Fodnes og over til Manheller og videre langs Fjærlandsveien 
til Skei. Her skal vi bo på Thon Hotell Jølster som ligger i 
naturskjønne omgivelser ved nordsiden av Jølstravatnet. Deler 
av hotellet er totalrenovert og oppgradert. Hotellet har også 
svømmebasseng Vi sjekker inn og møtes til middag i hotellets.

Dag 2: Utflukt til Briksdalsbreen
Briksdalsbreen er en av Norges største turistattraksjoner. Vi 
kjører over Utvikfjellet til Olden og videre langs Oldenvannet 
til Briksdalen. Her går vi om bord i en av ”trollbilene” som 
tar oss opp til Breen. I 2004 ble fjordhestene avløst av disse 7 
seters ”Trollbilene”. Det er omtrent 3 kilometer fra parkering-
splassen og opp til Breen. Briksdalsbreen er en arm av Norg-
es største isbre Jostedalsbreen. Etter turen spiser vi lunsj på 
Briksdalen Fjellstove. Vi er tilbake i Førde på ettermiddagen.

Dag 3: Utflukt til øya Kinn
Helt ute i havgapet ligger den irrgrønne gressdekte øya Kinn. 
Området rundt Kinn var det sentrale sildefeltet i store deler 
av 1800 tallet. Under sildesesongen kunne det bo mer enn 15 
000 mennesker på Kinn og øyene omkring. I dag er det kun 9 
fastboende på Kinn. Den sagnomsuste ”Kinnekyrja” er bygd 
i romansk stil og har vært i bruk i siden 1100 tallet. Kirken 
knyttes til legenden om St. Sunniva. Fjellveggen bak kirken 
reiser seg steilt opp og den ruvende Kinnaklova er nærmeste 
nabo. Vi kommer oss ut til Kinn ved å ta båt fra Florø some er 
Norges vestligste by og fikk sin bystatus i 1860.
 
Dag 4: Utflukt til Astruptunet og Norsk Bremu-
seum
I dag skal vi på utflukt rundt Jølstervannet og besøke hjemmet 
til maleren Nikolai Astrup. Den gamle låven er revet og erstat-

5 dager med avreise søndag 8. september 2019

tet med et galleri, men ellers står tunet som den gang kunstneren 
levde her. Turen går videre på smale veier langs Jølstervannet til 
Norsk Bremuseum. Her viser man en film over Jostedalbreen Nas-
jonalpark samt at vi får et større innblikk over isbre fenomenet. Vi 
er tilbake i Førde tidlig på ettermiddagen.

Dag 5: Skei – Hjemstedene
Da er dagen kommet for å ta farvel med Skei Hotell. Vi tar Fjær-
landsveien til Sogndal og videre til Lærdal. I Lærdal besøker vi 
Laksesenteret. Her får vi se en film om laksens vandring fra Lærd-
alselva til havområdene vest for Skottland og hjem igjen til Lærd-
alselva. Vi spiser også lunsj i Lærdal. Ved Borlaug tar vi veien over 
Hemsedalfjellet og nedover Hallingdalen til Oslo og Vestfoldby-
ene.
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Bayern og Starnberger See

Bayern er et paradis for turister. Alpenes høye fjell 
speiler seg i innsjøenes grønne vann. På denne 
turen bor vi ved Starnberger See og kommer også 
opp til Ammersee. Vi besøker noen av Bayerns 
flotte kirkelige bygg – som klosterkirken i Ettal og 
Klosterbryggeriet i Andechs. Ludwig den II bygget 
også mange flotte slott i Bayern. Denne gangen skal 
vi besøke Linderhof med sitt flotte parkanlegg og 
sin grotte. Underveis blir det besøk i to flotte byer 
Rothenburg Od der Tauber og Quedlingburg. Begge 
full av sjarm og historie. I tillegg kommer Richard 
Wagners Bayreuth. Vårt hotell ved Starnberger See 
har en stor SPA avdeling og svømmebasseng og lig-
ger i landlige omgivelser. Her kan vi virkelig slappe 
av og nyte livet. – så bli med på en innholdsrik  tur 
til Bayern.

10 dager med avreise søndag 15. september 2019

10 DAGER MED AVREISE 15. SEP. 2019

Kr. 17.900,-

Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo - Kiel med i  3* 
 innvendig lugar t/r
• 5 netter på hotell i Gent
• 1 natt på hotell i Bremen
• 8 frokost, 3 lunsj, 8 middager.
• Besøk på sjokoladefabrikk
• Tur med Kysttrikken
• Kanaltur i Brugge og Gent
• Besøk på ølbryggeri
• Entre til diverse katedraler
• Entre til de kongelige Drivhus
•  Lokal guide under oppholdet i Belgia
•  Reisen i moderne turistbuss

Tillegg for singel lugar  kr 1400,-
Tillegg for utvendig lugar:  1000,-
Tillegg for singel rom: 3500,-

Påmeldingstabell:  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 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 – Kassel 450 km
Etter en deilig frokost legger vi til kai i Kiel. Vi samles ved 
bussen og på raske motorveier går ferden sydover forbi Ham-
burg og mot Hannover. Vi stopper for lunsj ved Allertal. Da-
gens mål er Kassel. På slutten av 1700 tallet bygde man et 
stort slott og en flott park til kufürsten Wilhelm – derav navnet 
Wilhelmshöhe. Fra slottet og oppover danses det en akse og på 
toppen ligger Octogon kronet med en statue av Herkules. Fra 
statuen og nedover renner det kunstige fossefall. Etter besøket 
hos Herkules sjekker vi inn på Wyndham Garden Hotell.

Dag 3: Kassel – Starnberger See 530 km
Ny dag og nye muligheter. Vi tar oss raskt forbi Wurzburg til 
den kjente byen Rothenburg ob der Tauber. En praktfull by 
med det kjente julehuset. Her er det jul hele året. Vi må park-
ere bussen utenfor bymuren og rusler inn til sentrum. Lunsj 
på egenhånd før vi igjen samles ved bussen og fortsetter mot 
vårt bestemmelses sted Starnberger See og Hotel Residence 
Starnberger See. Hotellet ligger i landlige omgivelser en kort 
gåtur fra selve sjøen. Hotellet har også svømmebasseng, sauna 
og en stor og god SPA avdeling.

Dag 4: Utflukt til Andechs.  60 km
Vi våkner med flott bayersk natur rundt oss. I dag skal vi be-
søke Andechs Kloster. Her er det ikke bare det åndelige som 
gjelder. I klosteret har man lange tradisjoner med både eget 
bryggeri og eget brenneri. Så tidlig som i det 15 århundre sto 
det på medisinlisten i klosteret oppført «Aque vitea» (alkohol) 
som behandlingsform.  Vi får en omvisning både i klosteret 
og bryggeriet og spiser en felles lunsj før vi returnerer tilbake 
til vårt hotell. Så har vi ettermiddagen til å nyte hotellets fa-
siliteter.

Dag 5: Utflukt til Linderhof og Ettal  150 km
Linderhof er ett av slottene til eventyrkongen Ludwig den II. 
Det ligger i Ettal en times kjøring fra hotellet. Slottet ble først 
kjøpt av Maximilian den 2. og den avsides beliggenheten ap-
pellerte sterkt til Ludwig den2. I 1874 startet han ombygningen 

10 dager med avreise søndag 15. september 2019

av den opprinnelige kongehytten til slottet vi skal se i dag. Det er 
også et flott parkanlegg rundt slottet med romantiske små bygnin-
ger. Blant dem Schwanen weiber, Venusgrotte og Marokkanisches 
Haus. På vei hjemveien besøker vi også den mektige klosterkirken 
i Ettal. Maria kirken og Benediktiner klosteret ble vigslet så tidlig 
som i 1330. Et mektig og flott byggverk. Vi skal også innom byen 
Oberammergau som er arrangør for de kjente Pasjonsspillene. 
Dette friluftsteateret blir fremført hvert 10 år som en takk for at 
byen unnslapp pesten i 1632. De neste spillene finner sted i 2020.

Dag 6: Båttur på Starnberger See
I dag skal vi på båttur på Starnberger See. Vi kjører inn til Starn-
berg. Her går vi om bord i båten som tar oss med på en rundtur på 
Starnberger See. Båten har avgang kl 10.35 og rundturen tar 3,5 
timer. Vi er tilbake i Starnberg kl 14.05.  Vi spiser lunsj på båten.

Dag 7: Starnberger See – Bayreuth  270 km
Deilige dager ved Stranberger See er over. Vi tar farvell med hotell 
Residence etter frokost. Vi passerer Bayerns Hovedstad München 
og kommer til Richard Wagners Bayreuth til lunsj. Vi spiser en 
felles lunsj før vi møter vår lokal guide som tar oss med på en liten 
vandring i Bayreuth. Byen ble grunnlagt i 1231 og blomstret stort 
under markgrevense styre på 1600 og 1700 tallet. Spesiell i den 
anledninge var Friedrich der Grosse sin søste Wilhelmine. Richard 
Wagner bodde i byen fra 1872 og i dag arrangeres det årlig en stor 
operafestival hvor man fremører stykker av Wagner. Vi skal bo på 
Arvena Kongresshotell.

Dag 8: Bayreuth – Braunschweig 390 km
På veien mot Braunschweig skal vi ha en god stopp i Quedlingburg 
som ligger i Øst-Harzen og ble i 1994 innlemmet på UNESCO`s 
verdensarvliste. Vi drar fra Bayreuth etter frokost og kommer til 
Quedlingburg på formiddagen. Vi spiser en felles lunsj på Hotell 
Zum Bären før vi får noe tid på egenhånd i denne sjarmerende 
byen. Fra Quedlingburg er det ikke lang opp til vårt bosted i Braun-
schweig.

Dag 9: Braunschweig – Kiel  300 km
Vår siste dag i Tyskland. Vi følger bundesstrasse nordover fra 
Braunschweig og stopper litt i Scharnebeck. Her kan vi få et glimt 
av den store skipsheisen som løfter båtene 38 meter til værs. Så er 
det siste etappe opp til Kiel og båtavgang med Color Line sin båt 
kl 14.00.

Dag 10: Oslo - Hjem
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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9 DAGER MED AVREISE 15. SEP. 2019

Kr. 15.300,-

Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo-Kiel i dobbel 3* 
 innvendig lugar t/r
• 1 natt på Achat Premium Dresden
• 3 netter på Hotel Ambiance i Praha
• 2 netter på Hotel Berlin i Berlin
• 8 frokoster, 3 lunsjer 8 middager
• Lokal guide i Praha Dresden
• Lokal guide i Berlin
• Folkloreshow
• Reiseleder
• Tyske og Tsjekksike veiavgifter
• Reisen i Setra TopClass Turistbuss

Tillegg enkeltrom kr 2 700,-
Tillegg singel lugar kr 1200
Tillegg utvendig lugar kr 400 p.p

Påstigningstabell: A

Praha, Dresden og Berlin
9 dager med avreise mandag 15. september 2019

Praha - Tsjekkias hovedstad - etter manges men-
ing er dette den best bevarte byen i hele Europa. 
Den kalles også for «den gyldne by» ved Moldau 
og har alltid vært et sentrum for kunst, kultur og 
vitenskap. Byen hadde sin gullalder da den tysk-
romerske keiseren Karl den 4. valgte Praha til sin 
keiserlige residens og ville gjøre byen til den mest 
storslåtte i Europa. Han lykkes langt på vei og 
sporene er synelig den dag i dag. Vi får med oss 
slottet Pragerburg, den gyllne gate, Karlsbroen, 
Gamlebyen og krutt-tårnet. En kveld skal vi delta 

på folklore show med tsjekkisk mat, sang og dans. I år 
2010 var det 20 år siden den tyske gjenforeningen. Vi 
skal stifte bekjentskap med noen av de flotte områdene 
som landet har og by på. Hovedstaden Berlin, tross 
store endringer og ny bebyggelse er historien tatt vare 
på. Vi ser Check Point Charlie, rester av Berlinmuren, 
Brandenburger Tor. Den nye store severdigheten er 
oppbyggingen av Berliner Schloss som skal stå ferdig 
om noen år Bli med til 3 fantastiske byer.
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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 Kielbåt 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 - Dresden
Fra frokostsalen kan vi nyte innseilingen til Kiel. Vi tar plass i 
bussen og tar fatt på veien mot Dresden. Vi passerer Hamburg 
og ved Hannover dreier vi østover mot Magdeburg og ankom-
mer barokkbyen Dresden for overnatting.

Dag 3: Dresden - Praha
Syd for Dresden krysser vi grensen til Tsjekkia. Vi stopper i 
byen Terezin. Det var her Hitler hadde den jødegettoen han 
brukte som utstillingsvindu ovenfor Røde Kors. Ved ankomst 
Praha spiser vi en felles lunsj. Etter lunsj møter vi vår lokal 
guide som tar oss med på en 3 timers rundtur i byen. Vi kjører 
opp til slottet hvor vi starter en vandring gjennom Mala Strana 
til gamlebyen og ender opp på byens paradegate Vaclavske 
Namesti. Vi sjekker så inn på vårt hotell. Felles middag. 

Dag 4: Opphold i Praha
I dag har man hele dagen til fri disposisjon. Her finnes flere 
gode museer, gallerier og shoppingmuligheter. Reiselederen 
gir dere gode tips. Frokost og middag på hotellet.

Dag 5: Utflukt til slott Melnik og Vinsmaking
Tsjekksike vinprodukter er kanskje ikke så kjente hjemme i 
Norge. I Melnik, rett nord for Praha, produserer man hvitvin 
av Riesling og Müller-Thurgau druer. Dette gir ofte en søt vin, 
men Rulandskè er en brukbar tørr hvitvin.

I byen Melnik, hvor elvene Elbe og Vltavas renner sammen, 
ligger også slottet Melnik. Slottet var residens for enkedron-
ningen av Bøhmen. Vi skal på besøk i slottet og smake på ste-
dets vin. Vel hjemme på hotellet gjør vi oss klar til dagens 
andre utflukt. I kveld blir det middag og folklore på en lokal 
restaurant

Dag 6: Praha - Dresden - Berlin
Dresden var barokkbyen fremfor noe i det gamle Europa, et 
sted hvor elitens dannelsesreiser hadde obligatoriske stopp. 
Her fant man Zwinger anlegget, Semperoperaen og Frauen-
kirche. Sist nevnte sto ferdig restaurert til Dresdens 800 års 
jubileum i 2006. Lokal guide tar oss med på en rundtur i Dres-
den. Fra Dresden fortsetter vi mot Berlin.. Det blir middag på 
hotellet. 

Dag 7: Opphold i Berlin 
Etter frokost møter vi vår lokal guide som tar oss med på en 3 
timers rundtur i Berlin. Vi får med oss de største severdighetene 
som Brandenburger Tor, Charlottenburg Slott, Check Point 
Charlie, noen bevarte deler av Berlinmuren og handlegaten 
Kufürsten Dam. Er det mange år siden du har vært i Berlin 
vil du nesten ikke kjenne deg igjen. Det har skjedd en enorm 
utbygging av sentrum etter murens fall. Vi spiser en tidlig 
middag på hotellet for i dag skal vi på revy. Vi har billetter til 
Friedrich Stadt Palass - som var DDR sitt største revy/caberet 
teater. (billetter tilkommer)

Dag 8: Berlin - Kiel
Etter en tidlig frokost tar vi farvel med Berlin. Vi kjører 
raskeste vei til Kiel, hvor Color Line har avgang kl 14.00. 
Felles middag om kvelden

Dag 9: Oslo - Hjemstedene
Vi seiler inn Oslofjorden og ankommer Oslo kl 10.00. Etter 
tollklarering tar vi plass i bussen og returnerer til våre hjem-
steder.

Praha, Dresden og Berlin

47



12 DAGER MED AVREISE 25. SEP.2019

Pris: se våre 
hjemmesider

Prisen inkluderer:
• Flyreisen Oslo-Nairobi t/r med KLM
• 3 netter på hotell i Nairobi.
• 2 netter på Amboseli Sopa Logde
• 1 natt på Lake Naivasha Sopa Logde
• 2 netter på Mara Simba Logde Masai  
 Mara
• 3 netter på Leopard Beach Hotell og  
 SPA
• 11 frokoster
• 7 lunsjer
• 10 middager
• Program som beskrevet
• Reiseleder
 
Tillegg for enkeltrom : Se våre 
hjemmesider
 
Påstigningstabell: 

Kenya
Kenya er et suverent safari reisemål i den østlige de-
len av Afrika, beliggende ved ekvator og ut mot Det 
Indiske Hav. Landet er et naturlig valg for alle som 
ønsker å oppleve et tradisjonelt og eventyrlig safari 
reisemål med meget variert natur og et fantastisk 
dyreliv. Hvilke typer dyr variere litt fra Nasjonal-
park til Nasjonalpark. Vi besøker 3 nasjonalparker 

på denne turen Amboseli, Lake Naivasha og den 
kjente Masai Mara. Så avslutter vi turen med noen 
dager med bading og avslapping ved det Indiske hav. 
Vi bor litt syd for kystbyen Mombasa Uansett hva du 
husker best når du kommer hjem. Kenya vil uten tvil 
gjøre deg mange opplevelser rikere.

12 dager med avreise onsdag 25. september 2019
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12 dager med avreise onsdag 25. september 2019

Dag 1: Oslo – Nairobi
Bussen går tidlig fra Vestfold opp til Gardermoen. Kl 06.30 
letter flyet fra KLM med Amsterdam som mål. Her bytter vi 
over til et nytt fly som tar oss med til Nairobi. Vi har 4 timers 
opphold i Amsterdam slik at vi har god tid til å forflytte oss 
over til terminalen hvor vi skal ta flyet til Nairobi. Ankomst 
Nairobi er kl 21.50. Etter grensepassering går vi om bord i 
bussen vår og blir kjørt til hotellet.

Dag 2: Opphold i Nairobi
Etter frokost begynner vi vår utflukt. Vi skal besøke Karen Blixen 
museet som ligger i utkanten av Nairobi. Bydelen heter faktisk 
Karen ikke etter Karen Blixen men etter hennes kusine Karen 
Melchior hvis far eide Karen Coffee Company. Turen går så vi-
dere til Langata Giraff senter. Her kan du se 5,5 meter høye Giraf-
fer i øynene og har du med en godbit så kommer det 45 cm lodden 
girafftunge og sleiker deg på hånden. På senteret tar man seg av 
foreldreløse giraffunger av Rotschild arten som er den mest utry-
ddningstruede giraffarten.

Dag 3: Nairobi – Amboseli Nasjonalpark 220 km
Vi reiser ut av millionbyen Nairobi og fortsetter cirka 220 kil-
ometer sydover til Amboseli Nasjonalpark. Dette er en av de 
minste i Kenya men er kjent for sine store elefantflokker og 
ikke minst bakgrunnen. Hva med å fotografere en elefantflokk 
med selve Kilimanjaro i bakgrunnen. Fjellet er hele 5895 me-
ter høyt. Vi kommer til Amboseli Sopa Logde til lunsj. Alle de 
83 hyttene ligger spredt rundt på området. Alle har veranda, 
eget bad og toalett. Interiøret er holdt i varme jordfarger. I 
tillegg kan stedet by på et flott utendørs område med svøm-
mebasseng og utsikt mot toppen av Afrika.

Dag 4: Opphold i Amboseli Nasjonalpark
Amboseli Nasjonalparken er en av Kenyas minste, men her 
mangler det ikke på store opplevelser. Parken er spesielt kjent 
for sine store flokker med elefanter og mange av dyrene har 
kjempe støttenner. Synet av elefantene med Kilimanjaro i bak-
grunnen er et av de mest kjente motivene i Afrika. Den spar-
somme vegetasjonen i parken gjør det lett å få øye på dyrene. 
Deler av parken er sumpområdet så det er også et rikt fugleliv 
i Amboseli. Vi har med oss matpakke og tilbringer hele dagen 
i parken

Dag 5: Amboseli – Lake Naivasha 290 km
En ny dag med nye opplevelser ligger foran deg. I dag går 
turen mot Lake Naivasha. Underveis spiser du lunsj, og så 
kjører du det siste stykket mot Lake Naivasha, en ferskvanns-
sjø som ligger på det høyeste punktet av Great Rift Valley, 
1890 meter over havet. Her venter en ettermiddagsbåttur på 
sjøen. Området er kjent for flodhester, sjiraffer, vannbukker, 
vervetaper (marekatter) og et rikt og variert fugleliv, med både 
standfugler og trekkfugler. Overnatting Lake Naivasha Sopa 
Logde.

Dag 6: Lake Naivasha – Masai Mara 210 km
Tiden er kommet til å si farvel til Lake Naivasha, for i dag går 
reisen videre til Masai Mara. Dagens kjøretur er lang, men den 
vil gi deg et godt inntrykk av hvordan livet leves på landet i 
Kenya. Len deg tilbake i setet og la deg fascinere av de land-

skapene og landsbyene som suser forbi vinduene. Først kjører 
du forbi den gamle vulkanen Longnot. Herfra tar du mot vest 
og inn i masaiens rike. Langs veien ser du mange menn iført 
den typiske røde klesdrakten. Masaiene har ingen tradisjon for 
å dyrke jorden, de lever av kveg som gresser mellom giraffer, 
sebraer og andre av savannens planteetere. Litt avhengig av 
tiden og trafikken tar vi et kort stop i Narok, masaienes «hov-
edstad». Etter hvert ser du færre landsbyer utenfor vinduene, 
men stadig flere ville dyr. Da vet du at du nærmer deg Ma-
sai Mara Ved Talek-elvens bredd ligger den 4-stjerners Mara 
Simba Lodge. Lodgen er bygget ved å ta hensyn til naturen 
omkring, og du vil nok nesten ikke merke at det faktisk er 84 
rom her. Den hyggelige hagen er velholdt, og her flyr både 
sommerfugler og eksotiske fugler. Men rett utenfor lodgen er 
det vill, uberørt natur. Det er hovedsakelig brukt naturmateri-
aler i nøytrale farger som setter deg i safaristemning helt fra 
første stund. Fra fellesarealene er det flott utsikt over elven, så 
allerede mens du spiser frokost kan du sjekke om elefantene 
kanskje kommer ned til elven for å drikke. Lodgen har bas-
seng, restaurant, bar og til og med en liten suvenirbutikk.

Dag 7: Opphold i Masai Mara
Hele dagen i dag er avsatt til game drive i Masai Mara vil-
treservat. Ofte får gjestene med seg en matpakke som spises 
underveis, slik at tiden kan utnyttes best mulig. Det er umulig 
å si hva man får se på en game drive. Store flokker av elefan-
ter, gnuer, sebraer, flodhester, gaseller og bøfler kan vi nesten 
garantere. Og med byttedyr følger jegerne: løver, hyener, gep-
arder og leoparder. Men husk å også holde utkikk etter de min-
dre dyrene. Her er det både et rikt fugleliv og fargerike firfirsler 
som skjuler seg i buskene. Fra juli til oktober kan man bivåne 
den 1.200 km lange vandringen til over en million gnuer og 
et par hundre tusen sebraer pluss store flokker av Thompson-
gaseller. Det er på denne vandringen at en del dyr blir ofre for 
de store nilkrokodillene når de må krysse Mara-elven.

Dag 8: Masai Mara – Mombasa
Vi tar farvel med Savannen og på vei til Nairobi er det fortsatt 
muligheter for å se mange ville dyr utenfor bussvinduet. På 
Kenyatta Airport tar vi fly videre til badebyen Mombasa, som 
også er Kenya eldste by. Her er det flotte strender og en deilig 
badetemperatur i det indiske hav.

Dag 9 og 10: Opphold i Mombasa
2 deilige dager til å slappe av på. Hotellet har et stort og godt 
svømmebasseng.

Dag 11: Mombasa – Nairobi
I 2017 åpnet det en ny jernbane mellom Mombasa og Nairobi. 
Reisen tar cirka 4 ½ time mot 18 timer tidligere. Vi kommer til 
Nairobi på ettermiddagen. Vi får litt tid til å kjøpe med noen 
suvenirer fra at lokalt marked før vi sjekker inn på hotellet.

Dag 12: Nairobi – Oslo
En tidlig transfer til flyplassen. Flyet letter kl 08.30. Vi mel-
lomlander i Paris og ankommer Oslo kl 23.00. Her venter det 
buss fra Arne Johans Bussreiser og tar oss med til våre hjem-
steder.
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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 28. september 2019

8 DAGER MED AVREISE 28. SEP. 2019

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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7 DAGER MED AVREISE 1. OKT. 2019

Kr. 12.900,-

Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo – Kiel t/r i dbl innv 
 lugarer
• 4 netter på Park Inn Alexander plass
• 6 frokoster, 1 lunsj 6 middager
• Sightseeing i Berlin med lokal guide
• Dagstur til Potdam
• Bussreisen med Arne Johans 
 Bussreiser

Tillegg for enkelt rom kr 1 100,-
Tillegg singel lugar kr 1 500,-
Tillegg for utvendig lugar kr 800 pr lugar

Påstigningstabell A

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 det25 års jubileum for Berlin murens fall. 
I 2015 er det 25 år siden den tyske gjenfore-
ningen, dette skal feires med mange arrange-
menter igjennom året. Den 20. Juni 1991 ble 
Berlin atter hovedstad i et samlet Tyskland.  
Siden den dagen har det skjedd en storstilt ut-

7 dager med avreise tirsdag 1. oktober 2019

bygging og renovering av byen. Tross store en-
dringer og ny bebyggelse er historien tatt vare 
på. Vi ser Check Point Charlie, rester av Berlin-
muren, Brandenburger Tor og Berliner Dom. Man 
holder også på å bygge opp en kopi av Berliner 
Schloss. Ellers bærer bykjernen på mange nye 
og moderne byggprosjekter. Det blir også mange 
markeringer i byen den 3. oktober. Dette er da-
toen for den tyske gjenforeningen.

52



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 Park 
Inn Alexander plass i det 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 ho-
tellet. 

Dag 3-5: Opphold i Berlin / Potsdam 
I år er det 30 år siden Berlinmurens fall og 29 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 Berlin-
muren og handlegaten Kufürsten Dam. Vi skal også besøke 
DDR museet som forteller oss om den tyske delingen og livet 
i DDR. Er det mange år siden du har vært i Berlin vil du nesten 
ikke kjenne deg igjen. Vi bruker også en dag i Potsdam og en 
dag til fri disposisjon i Berlin En kveld arrangeres det utflukt 
til Friedrich Stadt Palass - som var DDR sitt største revy/ca-
beret teater (billetter tilkommer). Vi spiser frokost på hotellet. 
To kvelder er det middag på hotellet og den andre skal vi spise 
på en restaurant i nærheten av hotellet.

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 på .

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 9. OKT. 2019

Kr. 17.900,-

Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo-Kiel i dobbel 
 3* innvendig lugar t/r
• 1 natt på Inter City Hotell Leipzig
• 1 natt på Hotel Oberforsthof
• 6 netter på Valamar Hotel Diamant 
 i Porec
• 1 natt på hotell Ander Hofer i 
 Kufstein
• 1 natt på Vienna House i 
 Braunschweig
• 12 frokoster, 4 lunsjer, 12 middager
• Entre til Postonjagrottene
• Entre til det romerske teateret i Pula
• Utflukt til Pula
• Utflukt til Motovun
• Trøffelsafari
• Vinsmaking
• Båttur til Limfjorden
• Reiseleder
• Reisen i Arne Johans Bussreiser
 
Tillegg for enkeltrom         kr   2 000,-
Tillegg for singellugar       kr   1 500,-
Tillegg for utvendig lugar  kr  960,- 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 er vi tilbake i den sjarmernede byen Porec. En 
by vi kjenner fra mange besøk tidliger. Trange gater 
med mange restauranter og butikker. Hotellet ligger 
litt i utkanten av byen men en liten promenade langs 
vannet så er du der, eller du kan følge med traktor-
toget som går med jevne mellomrom. Fra Porec reis-
er vi på forskjellige utflukter i området. 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 9. oktober 2019
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13 dager med avreise onsdag 9. oktober 2019

Dag 1: Til Oslo
Bussen starter i Skien 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 – St Johann im Pongau  630 km
Etter frokost reiser vi videre sydover mot Østerrike Vi passerer 
Nürnberg og München. Så går turen syd for Chimsee og inn i 
Østerrike ved Salzburg. Herfra er det ikke langt til skistedet St 
Johann i Pongau, hvor vi skal bo på Hotell Bruckenwirt.

Dag 4: St Johann i Pongau – Porerc 380 km
Siste etappen til Porec 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 Valamar Diamant. Ho-
tellet ligger rett syd for byen Porec. Det er cirka 1000 meter 
inn til sentrum og 250 meter til stoppestedet for turisttoget. 
Hotellet har utendørs og innendørs svømmebasseng og det er 
200 meter ned til stranden. Stranden er steinete så vi anbefaler 
badesko. Hotellet har også et eget SPA senter med forskjellige 
massasje tilbud, badstu og jacuzzi. Vi spiser frokost og middag 
på hotellet.

Dag 5: 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 6: Opphold i Porec
I dag har vi dagen på egenhånd. Noen vil kansje bare slappe av 
på hotellet. Bestille seg litt massasje eller ligge strekk ut ved 
bassenget. Vi anbefaler også en tur inn til Porec. En fantastisk 
koselig by med mange butikker og restauranter. Byen ligger på 
en odde slik at her kan du ikke få gått deg bort.

Dag 7: 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 8: Vinsmaking i Porec
I dag skal vi på en liten utflukt før lunsj. Vi besøker en 
produsent i Porec som lager vin og olivenolje pluss at man 
selger en del produkter fra andre øokale produsenter som ost 
og syltetøy. Vi får en omvisning og fortelling om de forskjel-
lige produktene samt at det er litt smaksprøver. Noen vil kan-
skje bli igjen i Porec og spise lunsj. I kveld skal vi spise på en 
hyggelig restaurant cirka 35 minutters kjøring fra hotellet. Her 
blir det god mat og drikke samt litt sang og dans.

Dag 9: Båttur til Limfjorden og Porec
Vi går om bord i båten ved hotellet. og seiler syddover mot 
Rovinj. Den ene veien seiler vi innom Limfjorden som er den 
lengste fjorden i Kroatia. I Rovinj får vi litt tid på egenhånd 
før vi returenere tilbake til Porec. Det serveres lunsj på båten. 
I kveld har vi vår siste middag på Istria.

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 – Braunschweig 710 km
I dag har vi en lang dag foran oss på Autobahn. Vi kommer 
forbi München og Leipzig. Vi kjører så Bundestrasse 4 forbi 
Quedlingburg og videre til Braunschweig for overnatting.

Dag 12: Braunschweig – 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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Hotell 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 

fra København til Oslo på returen. Etter mange turer til 
Fyn har vi igjen greid å finne på noen nye severdigheter. 
I år er det Dietlevsdal Bisonfarm som får besøk av oss. 
Vi får høre mer om Bison og se på besetningen på 400 
bisonokser. Så blir det båttur til 2 nye øyer. Lyø og Av-
ernakø. Bli med på nye opplevelser på Fyn.

6 dager med avreise torsdag 3. oktober 2019

6 DAGER MED AVREISE 3. OKT. 2019

Kr. 10.900,-

Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo – Kiel i dbl innv lugar
• Båtreisen København – Oslo i dbl 
 innvendig lugar
• 3 netter på Hotell Christiansminde i dbl  
 rom
• 5 frokoster, 2 lunsjer, (hvorav 1 niste-
 pakke), 5 middager
• Drikke til 2 middager på båtene
• Utflukt til Lyø og Avernakø
• Utflukt til Dietlevsdal Bisonfarm
• Veiavgifter og Bompenger
• Bussreisen med Arne Johans Bussreiser
• Bussreisen
• Bompenger

Tillegg for enkelt rom kr 1200,-
Tillegg for singel lugar kr 1200,-
Tillegg for utv.lugar kr 1000,- per lug.
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  – 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. 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 Ditlevsdal Bisonfarm
Etter en deilig dansk frokost tar vi plass i bussen. I dag skal vi 
besøke Europas største Bisonfarm, Som ligger nord på Fyn litt 
vest for Odense på Morud. Ditlevsdal Bisonfarm mottok de 
første amerikanske bisoner i 1993. I dag har man en besetning 
på 400 dyr. Man driver med avl og eksporterer bison til mange 
steder i verden. Bisonen brukes også til kjøttoppdrett. På far-
men har man utviklet produktet Bison og har i dag både ov-
ernattingsmuligheter, selskapslokaler, restaurant, gårdsbutikk 
og at man driver med guiding av turister ute blant dyrene. Vi 
skal være med på en guidet rundtur og får høre mer om driften 
og bisonene. Etter rundturen spiser vi lunsj før vi returnerer 
til hotellet.

Dag 4: Utflukt til øyene utenfor Faaborg
Etter frokost møte vi vår lokal guide som skal være med oss 
hele dagen på en tur blant de sydfynske øyer utenfor Faaborg. 
Her bor det noen virkelige ildsjeler som brenner for sin ek-

sistens og gjør hva de kan for å opprettholde bosetningen her ute. 
På Lyø blir vi tatt imot på kaien og klatrer om bord i traktorbus-
sen som tar oss med rundt på øyen. Vi har med oss nistemat fra 
Røgeriet i Faaborg. Drikke kan kjøpes på stedet. Så går turen videre 
til Avernakø som er delt i 2 og forbindes med en molo. Vi besøker 
en av øyens ildsjeler Gitte Ged. Hun forteller og vi får servert kaffe 
og kake. Gitte har også en butikk med mange lekre produkter. Vi 
får høre gamle historier om smugling, kapring og kidnapping av 
danske konger som fant sted her ute. Vi er tilbake på hotellet kl 
17.00 i god tid til middag.

Dag 5: Svendborg – København
EFra 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 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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Høsttur til Hovden
5 dager med avreise søndag 13. oktober 2019

Øverst i Setesdalen ligger Hovden majestetisk til, 
omkranset av vidder og fjelltopper på over 1200 
meter. Her kan man nyte livet i fjellheimen enten 
man ønsker aktivitet og adrenalin, eller om man 
heller vil nyte stillheten på fjellet i ro og fred. 

Naturopplevelsene får man uansett med seg. Hovden 
byr på flotte turstier og mange og gode opplevelser for 
alle. På veien til Hovden besøker vi det flotte Z-museet 
i Treungen. Det blir utflukt til Haukeliseter Fjellstue 
og Valle i Setesdalen som er kjent for sin sølvsmie.

5 DAGER MED AVREISE 13. OKT. 2019

Kr. 7.600,-

Prisen inkluderer:
• 4 netter i dobbeltrom på Hovde-  
 støylen Hotell
• 4 frokoster, 5 lunsjer og 
 4 middager
• Besøk på Z–museet
• Besøk på Tveiten tunet
• Besøk i Bykle Kirke
• Besøk på Hovden Fjellgård
• Reisen med Arne Johans 
 Bussreiser
 
Tillegg for singel rom kr 1200

Påstigningstabell:  G 
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Dag 1: Til Hovden
Vi starter i Oslo og har påstigning sydover mot Larvik og 
Grenland. Vi fortsetter videre forbi Drangedal til Treungen. 
Her besøker vi Z-museet. -museum åpnet dørene den 12. mai i 
2012. Museet ligger i Treungen i Telemark og inneholder noe 
for enhver smak. Her vil du kunne vandre igjennom en tidse-
poke med kommunikasjonsmidler. Museet har en av Norges 
største samlinger av telefoner og sykler samt mange biler 
og mange andre morsomme ting. Dette er en reise i tiden og 
mange besøkende vil huske igjen mange gjenstander fra sine 
tidligere år. La deg vandre gjennom tidsepokene og utforske 
dine forfedres tidsalder på en måte du sjelden har sett maken 
til. Z - museum tilbyr et bredt mangfold av kjente og ukjente 
gjenstander som vil vøre en spennende opplevelse for begge 
kjønn og alle aldersgrupper. Vi får servert en enkel lunsj på 
museet før omvisningen. Vår neste etappe går forbi Vrådal 
og mot Dalen og over fjellet til Setesdalen. Herfra er det ikke 
langt til Hovden som er vårt bosted de neste 4 nettene. Middag 
på hotellet

Dag 2: Opphold på Hovden
I dag skal vi nyte dagen på Hovden. Rett ved hotellet ligger det et 
flott badeland med sauna. De som vil kan være med på en tur med 
skiheisen. Vi går fra hotellet og opp til heisen. Så tar vi heisen 
opp til 1200 meter på toppen Nos. Her har man en praktfull utsikt 
utover Setesdalen og Hardangervidda. Så kan man rusle ned igjen 
via en gruset vei eller ta heisen ned igjen. Lunsj serveres på hotel-
let. Det går også en flott tursti langs elven Otra.

Dag 3: Utflukt til Valle
Etter frokost tar vi plass i bussen og reiser nedover Setesdalen. 
Vi skal besøke Tveitetunet. Fra gammelt av var gården bosted 
for lensmann og Eidsvollmann Olav Knutsson Tveiten. Siden 
1977 har gården vært museum. I dag vises gården frem som et 
typisk setesdalstun med en rik historie. Vi besøker også sølvs-
meden i Valle og Bykle gamle kirke. En trekirke fra 1628. 
Dagens lunsj serveres på Fjellgården Hovden. Gåren har rike 
tradisjoner innen fjellandbruk og gårdsturisme. Vi er tilbake 
på hotellet tidlig på ettermiddagen.

Dag 4: Utflukt til Haukeliseter Fjellstue
Nok en dag til fri disposisjon på Hovden. De som ønsker kan 
bli med bussen en tur opp til Haukeliseter Fjellstue. Er været 
pent så er det mye flott natur og se over Haukeli. På fjellstuen
Spiser vi lunsj og returnerer tilbake til hotellet.

Dag 5: Hovden – Dalen – Hjemstedene
Da er dagen kommet for å si farvel til Hovden. Hjemturen går 
via Morgedal og Seljord til Norsjø Hotell på Akkerhaugen. 
Her har vi dagens lunsjstopp før vi fortsetter ned til Skien og 
videre mot Oslo for avstigning.

Høsttur til Hovden
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Dag 1: Til Oset
Med alle vel om bord legger vi i vei mot Golsfjellet. Fra Oslo 
kjører vi innom Hadeland Glassverk. Her er det muligheter for 
å kjøpe seg litt lunsj før vi fortsetter oppover Valdres til Gols-
fjellet og Oset Høyfjellshotell. Vi er fremme på ettermiddagen. 
Etter innsjekk måtes vi i restauranten til middag. Etter middag 
er det levende musikk i baren.

Dag 2: Opphold på Oset
Etter en sen frokost gjør vi oss klar til Tyroler fest. Det hele 
starter kl 12. Oset har ordnet med et godt utvalg i øl og pølser. 
I tillegg spiller Sprudelwasser Tyrolerkappelle til dans. Så her 
er det bare å få på seg sine lederhosen og tyrolerdrakten og bli 
med på festen. Så er det middag og dans på kvelden.

Dag 3: Oset – Hjemstedene 
Etter en sen frokost tar vi plass i bussen. Hjemveien går nedo-
ver Hallingdalen med en stopp på Flå og videre mot Oslo og 
Vestfold for avstigning.

Oktoberfest på Oset
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 ut-
sikten fra salongene - eller sov helt til du våkner av 

3 dager med avreise fredag 18. oktober 2019

Høyfjellshotell

3 DAGER MED AVREISE 18. OKT. 2019

Kr. 3.290,-

Prisen inkluderer:
• 2 netter på Oset Høyfjellshotell
• 2 frokoster, 1 lunsjer, 2 middager
• Program som beskrevet.
• Bussreisen med Arne Johans   
 Bussreiser

Singelrom kr 450,-

Påstigningstabell: A

deg selv. I over 10 år har man bygd opp en tradisjon 
med julemarked og i 2018 startet man noe helt nytt – 
nemlig Oktoberfest på fjellet. Så denne weekendene er 
ikke så stille og rolig som man er vant med på oset. Her 
hentes det inn ordentlig tyroler musikk.
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3 dager med avreise fredag 18. oktober 2019

Dag 1: Til Oslo
Etter påstigning fortsetter vi inn til Color Line sin terminal 
i Oslo. Her går vi ombord i Color Lines flotte Kiel båt 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 - Bremen
Mens vi spiser frokost kan vi nyte innseilingen til Kiel. Vi leg-
ger til kai kl 10.00. Og tar plass i bussen. Vi passerer Ham-
burg og kommer til Bremen rundt lunsjtider. På ettermiddagen 
sjekker vi inn på Swissotel i Bremen. Hotellet ligger midt im-
ellom sentrum og messeområdet. Om kvelden spiser vi felles 
middag på en restaurant i den gamle bydelen Schnoor.

Dag 3: Opphold i Bremen 
I dag skal vi bruke hele dagen i Bremen og på oktoberfesten. 
Formiddagen brukes i sentrum til shopping og oppleve atmos-
færen i sentrum. Dette er den anred lørdagen for årets Freima-
rkt, som er den 984 i rekken. Så denne lørdagen arrangeres det 
et stort opptog i sentrum hvor mange lag, bedrifter og fore-
ninger hviser frem hva de driver med. Så her er det musikk, 
kjøretøyer og mange artige innslag. Fra hotellet er det cirka 5 
minutter å gå bort til messeområdet hvor det er et stort bayer-
isk øltelt. Her er det plass til 6000 mennesker. Det spilles tysk 
ompa og party musikk – så det er garantert god stemning. Vi 
vil anbefale at man går bort tidlig på ettermiddagen for å få 
plass. Ellers er det mange restauranter og mye som skjer også 
i sentrum av Bremen.

Dag 4: Bremen - Kiel
Etter frokost tar bussen oss langs raske motorveier til Kiel, 
hvor vi nok engang går ombord i Color Line. Innkvartering i 
3 stjerners innvendige lugarer. Fra soldekk kan man nyte ut-

Oktoberfest i Bremen
Oktoberfesten eller Freimarkt som tyskerne ka-
ller den arrangeres i år for 984 gang og er en av de 
aller eldste tyske folkefester. Festen finner ikke sted 
på bare et messeområdet, men hele Bremen by er 
med på festlighetene. Her er dans og musikk på de 
fleste restauranter og ”Bierstuben” Høydepunktet 
på festivalen er opptoget som finner sted den an-
dre lørdagen i festivalperioden.  Bremen har jo også 

5 dager med avreise torsdag 24. oktober 2019

5 DAGER MED AVREISE 24. OKT. 2019

Kr. 7.490,-

Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo - Kiel i dobbel 
 innvendig 3 *** lugar t/r
• 2 netter på Swissotel  i Bremen
• 4 frokoster, 2 koldtbord  på båten, 
 1 middag på i Bremen
• Tyske veiavgifter
• Bussreisen med Arne Johans   
 Bussreiser

Singelrom kr 1 300,-
Singel lugar kr 1 500,-
Tillegg utvendig lugar  kr 960,-

Påstigningstabell: A

en rik historie. Byen blomstret opp etter den sluttet 
seg til Hanseatene i 1358.  I byens historiske sentrum 
rundt Marktplatz finner vi det vakre rådhuset men en 
fantastisk renessansefasade og den herlige romanske 
katedralen og statuen av Roland som er symbolet på 
Bremens selvstendighet. På turen til og fra Tyskland 
seiler vi med Color Line sine flotte skip.  Bli med oss 
på  tysk folkefest!

seilingen fra Kiel. Om kvelden er det koldtbord i restauranten 
Grand Bufeet.

Dag 5: Oslo - Hjemstedene
Under innseilingen til Oslo nyter vi en deilig frokost. Vel i 
land tar vi nok engang plass i bussen og returnerer til Dram-
men og våre hjemsteder.
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Hamilton SPA Hotell Swinoujscie

Oktober og November kan være ganske tråkig. Vi 
ser frem mot mørke kvelder, vind og snø. Så hvor-
for ikke unne deg lit balsam for kropp og sjel. Vi 
har valgt ut Hamilton Hotell i Swinoujscie rett over 
grensen til Polen. Et 5* hotell med flott svømme-
basseng gode SPA muligheter. Vi reiser på utflukt til 

Wolin Nasjonalpark som huser en bestand av den Euro-
peiske bisonen. Det blir også en dagstur til Stettin som 
ligger 10 mil syd for vårt hotell. Her møtes gammel 
kultur og moderne byliv. Byen ligger der elven Oder 
renner ut i Stettin sjøen. Bli med oss til Hamilton Hotell 
og fyll på batteriene.

8 dager med utreise onsdag 30. oktober 2019

8 DAGER MED AVREISE 30. OKT. 2019

Kr. 11.900,-

Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo-Kiel i dbl innv lugar t/r
• 5 netter på Hamilton Hotel i 
 Swinoujscie
• 7 frokoster
• 2 lunsjer
• 7 middager
• Besøk i Wolin Nasjonalpark med 
 museum
• Utflukt til Stettin med lokal guide
• Reiseleder
• Bussreisen med Arne Johans
 Bussreiser

Tillegg for enkelt rom kr 1400,-.
Tillegg for enkel lugar kr 1 200,-.
Tillegg utv. lugar kr 1000,- per lug.

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 Lines flotte Kiel båt 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 – Swinoujscie 370 km
Fra frokostsalen kan vi nyte innseilingen til Kiel. Vi tar plass i 
bussen og tar fatt på veien mot Polen. Vi passerer Bad Segeberg 
og dreier inn på A 20. Vi passerer hansabyene Wismar og Ros-
tock. Vi stopper etter veien for lunsj. På ettermiddagen krysser 
vi grensen til Polen og det er ikke langt til havnebyen Swinou-
jscie og vår Hamilton Hotell. Hotellet ligger i Swinemünde og 
ble åpnet i februar 2018. Det er cirka 400 meter til Stranden og 
500 meter til sentrum og shoppingmuligheter. Hotellet er klas-
sifisert som 5* og har 270 rom alle er moderne og smakfullt 
innredet. Størrelsen er 28 til 36 m2. Man finner også et stort 
bassengområde og et godt utvalg med SPA behandlinger.

Dag 3: Opphold på Hamilton
I dag er det ikke noe program felles. Noen vil kanskje bes-
tille seg noen SPA behandlinger og pleie kroppen. Ta deg en 
svømmetur i hotellets store svømmebasseng. En gåtur ned 
på stranden er også å anbefale – kjenne vinden og den friske 
luften. Ellers ligger hotellet ikke langt fra den tysk polske 
grensen så det er også gode shoppingmuligheter. Frokost og 
middag på hotellet. Lunsj på egenhånd. Det er både kafe og 
restaurant på hotellet.

Dag 4: Utflukt til Wolin Nasjonalpark
En mellomting mellom en mammut og en urokse puster olmt 
på den andre siden av innhegningen. Vi står ansikt til ansikt 
med en europeiske bisonen. Den var egentlig utryddet i Po-
len men man har nå skapt en levedyktig bestand her i Wolin 
Nasjonalpark, som ikke ligger så langt utenfor Swinoujscie. 

Parken er også hjem for den hvite ørnen som pryder det Pol-
ske våpenskjoldet, kronhjort og hvitflekket villsvin. Vi besøker 
Naturhistorisk museum. Midt inne i parken hadde også tyskerne 
en oppskytningsrampe for V3 raketten som skulle bli det ultimate 
våpenet som tvang England i kne. Vi er tilbake på hotellet tidlig 
på ettermiddagen.

Dag 5: Utflukt til Stettin  200 km
Stettin ble anlagt som en slavisk boplass for mer enn 1000 år 
siden og byen har hatt en dramatisk historie og mange forskjellige 
herskere. Stettin har tilhørt Polen, Tyskland og Sverige. En kort 
periode var også Frankrike og Danmark involvert. Under 2. ver-
denskrig ble Stettin hardt rammet av bomber fra allierte fly. I dag 
bor det 400 000 innbyggere i denne viktige havnebyen og man har 
restaurert de aller fleste historiske bygningene. Slottet til fyrstene 
av Pommeren har en sentral beliggenhet i byen. Slottet ble oppført 
på 1500 tallet. Rådhuset er et av de flotteste byggene i Stettin. 3 
store skogsområdet og elvene Oder og Regalica sørger for vakre 
omgivelser. Lokal guide møter oss på hotellet og er med oss hele 
dagen. Vi besøker noen av de store markedene. Her finner man 
polske varer som håndverk, broderier, vevde produkter, keramikk, 
glass, krystall, rav og andre smykker. Vi reiser etter frokost og er 
tilbake på ettermiddagen.

Dag 6: Opphold på Hamilton Hotell
Nok en dag til å nyte av hotellets fasiliteter. Frokost og middag er 
inkludert og lunsj på egenhånd.

Dag 7: Swinoujscie - Kiel
Etter en tidlig frokost tar vi farvel med Polen. Vi kjører raskeste 
vei til Kiel, hvor Color Line har avgang kl 14.00. Felles middag 
om kvelden.

Dag 8: Oslo - Hjemstedene
Vi seiler inn Oslofjorden og ankommer Oslo kl 10.00. Etter toll 
klarering tar vi plass i bussen og returnerer til våre hjemsteder.
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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 onsdag 25/9 og mandag 11/11 2019

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: Opphold i Ullared
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.

3 DAGER MED AVREISE 25/9 og 11/11 
2019

Kr. 3.390,-

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 med Arne Johans Bussreiser

Tillegg enkelt rom kr 1 100,-.
 
Påstigningstabell: J
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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 20. NOV 2019

Kr. 3.490,-

Prisen inkluderer:
• 2 netter på Oset Høyfjellshotell
• 2 frokoster, 2 lunsjer, 2 middager
• Program som beskrevet
• Reisen med Arne Johans Bussreiser

 
Tillegg enkelt rom:     kr 550,-

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 11 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 20. november 2019
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Julemarked i Osnabrück
I år skal vi besøke det tradisjonsrike julemarkedet 
i Osnabrück. Første julemarkedet i byen begynte i 
1836 så det er en 183 år lang tradisjon som ivare-
tas. Rundet de historiske bygningene står det et rikt 
utvalg med juleboder og stands. Her finner vi tyske 
pølser, øl og glüwhein, brente mandler og alt det 

andre du forventer å finne på et tysk julemarked. Vi bor 
rett ved Altstadt på det meget gode hotellet Steigen-
berger Remarque Osnabrück. En annen historisk be-
givenhet som fant sted i Osnabrück. Det var da freden i 
Westfalen i 1648 – slutten på 30 års krigen.

6 dager med avreise søndag 24. november 2019

6 DAGER MED AVREISE 24. NOV. 2019

Kr. 8.990,-

Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo - Kiel i dobbel 
 innvendig 3 *** lugar t/r
• 3 netter i dobbeltrom på Steigen- 
 berger Remarque Hotell i Osnabrück
• 5 frokoster
• 2 Julebord på båten inkl 1 drikke,
• 3 middager i Osnabrück
• Byvandring i Osnabrück
• Tyske veiavgifter
• Bussreisen med Arne Johans 
 Bussreiser

Tillegg for enkelt rom kr 1500,-.
Tillegg for enkel lugar kr 1000,-.
Tillegg utv. lugar kr 1000,- per lug.

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 Lines flotte Kiel båt 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 – Osnabrück  320 km
Mens vi spiser frokost kan vi nyte innseilingen til Kiel. Vi leg-
ger til kai kl 10.00. Og tar plass i bussen. Vi passerer Ham-
burg og kommer til Osnabrück på ettermiddagen. Vi skal bo 
på Steigenberger Hotell Remarque. Hotellet ligger akkurat i 
utkanten av gamlebyen. Det er bare og går over gaten så beg-
ynner den gamle bydelen.

Dag 3: Opphold i Osnabrück
Denne dagen åpner det historiske julemarked i Osnabrück. 
Med gamlebyen som kulisse omtales dette som et av de flot-
teste julemarkedene i Tyskland. Rundt det 500 år gamle råd-
huset, markedsplassen og kirkene St Marien, St Peter og St Jo-
hann er det et stort antall boder og stands. Her finner vi brente 
mandler, bratwurst, glühwhein og alt det andre man vil ha på 
et tradisjonsrikt julemarked. De som ønsker kan være med på 
en liten byvandring etter frokost. Lokal guide tar oss med på 
en liten rundtur i sentrum. Julemarkedet er åpen fra kl 12. til kl 
21. hver dag frem til julaften.

Dag 4: Opphold i Osnabrück 320 km
Nok en dag i Osnabrück. Ønsker man noe annet og se på, så er 
det også en stor Zoo i Osnabrück. Her bor det nesten 2 700 dyr 
fra hele verden. Man har omtrent 300 arter i parken. Osnabrück 
Slott er også mulig å besøke. Det var her man kunngjorde freden i 
Westfalen i 1648. Noe som betydde slutt på 30 års krigen. Ellers er 
det bare å nyte julemarkedet i byen. Frokost og middag på hotellet.

Dag 5: Osnabrück - Kiel. 320 km
Etter frokost tar bussen oss langs raske motorveier til Kiel, hvor 
vi nok engang går ombord i Color Line. Innkvartering i 3 stjerners 
innvendige lugarer. Fra soldekk kan man nyte utseilingen fra Kiel. 
Om kvelden samles vi i Grand Bufeet. Igjen står Color Line sitt 
flotte julebord på menyen.

Dag 6: Oslo - Hjemstedene
Under innseilingen til Oslo nyter vi en deilig frokost. Vel i land tar 
vi nok engang plass i bussen og returnerer til Drammen og våre 
hjemsteder.
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Julemarked i Braunschweig
Braunschweig blir et nytt bekjentskap for når det 
gjelder julemarked. Byen var et kommersielt og 
politisk sentrum fra tidlig middelalder da Heinrich 
der Löwe valgt Braunschweig som residensby. I 
1944 ble byen nesten helt ødelagt av bomber. Under 
oppbyggingen valgt man og bygge små «øyer» med 

historiske monumenter midt i et hav av modernisme. 
På slottsplassen finner vi Burglöwe  - løvemonumentet 
som Heinrich fikk satt opp i 1166. Og på Altstadmarkt 
finner vi Maria brønnen og rådhuset. I disse omgiv-
elsene ligger også byens julemarked. Så her er det bare 
å nyte de lokale kulinariske smakene.

6 dager med avreise søndag 2. desember 2019

6 DAGER MED AVREISE 2. DES. 2019

Kr. 8.990,-

Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo - Kiel i dobbel 
 innvendig 3 *** lugar t/r
• 3 netter i dobbeltrom på Penta Hotell  
 i Braunschweig
• 5 frokoster
• 2 Julebord på båten inkl 1 drikke,
• 3 middager i Braunschweig
• Byvandring i Braunschweig
• Tyske veiavgifter
• Bussreisen med Arne Johans 
 Bussreiser

Tillegg for enkelt rom kr 1700,-.
Tillegg for enkel lugar kr 1000,-.
Tillegg utv. lugar kr 1000,- per lug.

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 Lines flotte Kiel båt 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 – Braunschweig  280 km
Mens vi spiser frokost kan vi nyte innseilingen til Kiel. Vi leg-
ger til kai kl 10.00. Og tar plass i bussen. Vi passerer Hamburg 
og tar inn på Bundestrasse 3 som fører oss til Celle. Vi har 
dagens lunsjpause i Celle. Også her er det et stort julemarked 
i sentrum av byen. Tidlig på ettermiddagen begynner vi på 
siste etappe ned til Braunschweig. Vi skal bo på Penta Ho-
tell i Braunschweig. Det er cirka 600 meter å gå opp til byens 
rådhus. Rundt rådhuset og St Blasli finner man julemarkedet. 
Men hele den indre bykjernen er pyntet opp til jul. Byen har 
cirka 240 000 innbyggere.

Dag 3: Opphold i Braunschweig
Historien om julemarkedet i Braunschweig strekker seg helt 
tilbake til Heinrich der Löwes tid. Og da er vi tilbake i år 1505. 
I dag betegnes dette julemarkedet som et av de mest stemn-
ingsfulle og attraktive julemarkedene i Nord Tyskland. Hvert 
år besøkes markedet av flere hundre tusen turister. Omkring 
150 boder med kunsthåndverk, tre-leker, julepynt, smykker og 

kulinariske spesialiteter fra regionen Braunschweig. Etter frokost 
starter vi med en liten byvandring. Så er resten av dagen til fri 
disposisjon før vi samles til middag på hotellet.

Dag 4: Opphold i Braunschweig 320 km
Nok en dag i Braunschweig. Skulle noen ha interesse av kunst så 
anbefales et besøk på Hertug Anton Ulrichs museum, som er det 
eldste kunstmuseum i Tyskland.  Her finner man blant annet Rem-
brandts Familieportrett. Frokost og middag på hotellet.

Dag 5: Braunschweig - Kiel. 280 km
Etter frokost tar bussen oss langs raske motorveier til Kiel, hvor 
vi nok engang går ombord i Color Line. Innkvartering i 3 stjerners 
innvendige lugarer. Fra soldekk kan man nyte utseilingen fra Kiel. 
Om kvelden samles vi i Grand Bufeet. Igjen står Color Line sitt 
flotte julebord på menyen.

Dag 6: Oslo - Hjemstedene
Under innseilingen til Oslo nyter vi en deilig frokost. Vel i land tar 
vi nok engang plass i bussen og returnerer til Drammen og våre 
hjemsteder.
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Dag 1: Til Stockholm
Avreise fra Sande tidlig om morgenen. Turen går via Askim 
og Mysen til Ørje, hvor vi krysser grensen og kjører inn til 
Sverige. Fra Karlstad fortsetter vi mot Stockholm. Lunsj ser-
vere underveis. Vi passerer Karlskoga, Arboga og Eskilstuna 
før vi ankommer Stockholm og Frihamnen hvor vi går ombord 
i Tallinks ferge som tar oss med til Riga. Innkvartering i doble 
innvendige lugarer med begge sengene på gulvplan. Etter av-
gang serveres det koldtbord i en av skipets restauranter.

Dag 2: Riga
Når vi våkner er vi i Rigabukten og under frokosten nærmer vi 
oss Daugava. I 1 time seiler vi oppover elven Daugava før vi 
ankommer Riga. Etter tollklarering møter vi vår lokal guide på 
terminalen. Rundturen i Riga begynner. En del av turen foregår til 
fots. Vi får se de store markedshallene, gamlebyen, frihetsmonu-
mentet og utsikten fra St. Peters Kirke. Vi avslutter rundturen i 
Gamlebyen i Riga. Tidlig på ettermiddagen sjekker vi inn på vårt 
gode hotell. Reval Hotel Latvija ligger kun noen minutters gange 
fra gamlebyen. Det er også gode shoppingmuligheter rundt hotel-
let. Middag serveres på hotellet. Etter middag kan man ta en tur i 
Skybaren, hvor man har en flott utsikt utover Riga.

Dag 3: Utflukt til Rundale Palace
Etter en deilig frokost tar vi plass i buss og kjører sydover mot 
Pilsrundale. Her finner vi et fantastisk barokkslott bygget til 
riksgreve Ernst Johann von Biron. Han hadde et nært forhold 
til den russiske Tsarina Anna Ivanovnas, og nøt godt av hennes 
gunst. Etter omvisningen serveres lunsj i slottets restaurant. 
På vei hjem til hotellet kjører vi utenom badebyen Jurmala. 
Her får vi se noen av de flotte badestrendene ved Rigabukten. 
Dagens middag skal vi innta ute på Lido. Detter regnes for og 
være en av de største trebyggningene i Europa. Her blir det 
middag og folklore. 

Dag 4: Riga
Etter en sen frokost reiser vi igjen ned til fergeterminalen hvor 
vi tar fergen over til Gedser og videre med buss til København. 
Båtavgang fra København kl 17.00.

Dag 5: Stockholm - Hjemstedene
Vi legger til  kai i Stockholm kl 09.30. Etter tollpassering går 
vi atter ombord i bussen og legger i vei mot Norge. Beregnet 
ankomst i Sande kl 19.30.

Riga – Latvias Hovedstad
5 dager med avreise 8. desember 2019

Ved Daugavas bredder ligger Latvias hovedstad 
Riga, kanskje den mest moderne av de tre baltiske 
hovedsteder. Etter løsrivelsen fra Sovjetunionen i 
1991 har det skjedd store endringer i de Baltiske 
stater. En ny æra begynte med EU medlemskapet. 
Men fortsatt finner man historie og en spesiell at-
mosfære når man rusler rundt i Vecriga (den gam-
le bydel). Ut av vinduene kjenner man duften av 

nybakt svartbrød, kaker og kaffe. Sett deg ned på en 
av de mange restaurantene eller kafeene og nyt Rigas 
kjøkken - kraftig og godt. Doma Baznica - byens dom-
kirke, kjent for sitt enorme orgel med 6768 orgelpiper. 
En konsert her er absolutt en stor opplevelse. Fra top-
pen av St. Peters Kirke har vi en fantastisk utsikt utover 
Vecriga. I Riga behøver du aldri å sove, det finnes noe 
å gjøre til alle døgnets timer.

5 DAGER MED AVREISE 8. DES. 2019

Kr. 6.490,-

Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo – Riga i 
 doble utvendige lugarer t/r.
• 2 netter på Radisson Blu i Riga
• 4 frokoster,1 lunsj, 4 middager
• Sightseeing i Riga med lokal guide.
• Besøk og omvisning i Rundale 
 Palace
• Reisen i Setra TopClass turistbuss

Tillegg singelrom  kr 900,-
Tillegg singel lugar t/r kr 450,-

Påstigningstabell: C
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Riga – Latvias Hovedstad

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 – 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 Steigenberg Sonne hotellet som ligger 
sentralt i den ene enden av gågata Kröpliner Strasse. Bare rett ut 
døra så er du midt på julemarkedet på Rådhusplassen. 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 
gangen. Vi tar plass i bussen og kjører mot Kiel hvor i igjen 
går 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 søndag 15. desember 2019

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 15. DES. 2019

Kr. 6.950,-

Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo – Kiel i doble 
 innvendige lugarer t/r.
• 2 netter på Steigenberg Sonne
• 4 frokost
• 2 middager
• 2 julebord på båten inkl 1 drikke.
• Bussreisen med Arne Johans  
Bussreiser
 
Tillegg singelrom 2 netter  kr 1000,-
Tillegg singel lugar t/r kr 800,-
Tillegg utv. lugar t/r kr 1000,- p.p.

Påstigningstabell:  A
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Dag 1: Til Skeikampen
Etter påstigning går turen mot Minnesund. Vi stopper for 
en benstrekk på Nebbenes Så fortsetter vi langs Mjøsa forbi 
Hamar og Lillehamer. Ved Fåberg følger vi vei nr 253 opp 
Gausdal til Svingvoll og Skeikampen Hotell. Vi sjekker inn og 
spiser lunsj. Ettermiddagen bruker vi til å gjøre oss kjent på 
hotellet før vi møtes til middag.

Dag 2-4: Julaften, 1. dag og 2. dag
3 hele dager har vi på Skeikampen Hotell. Julaften er det gud-
stjeneste i Skei fjellkirke kl 09.30 og kl 11. Det er også muligheter 
til å melde seg på kanefart (prisen i 2018 var kr 300) Det serveres 
frokost og lunsj og middag på hotellet hver dag.

Dag 5: Skeikampen – Hjemstedene
Etter frokost er det avreise fra Skeikampen kl 11. Vi kjører 
ned mot Lillehammer og videre langs E-6 til Oslo og Vest-
foldbyene for avstigning. Det er også muligheter for å være på 
Skeikampen helt fra 23. desember til 1. januar. Se da faktabok-
sen for 10 dager med avreise 23. Desember.

Juleopphold på Skeikampen
5 dager med avreise mandag 23. desember 2019

Thon Hotel Skeikampen ligger øverst i Gausdal på 
Skeikampen cirka 800 meter over havet. Hotellet 
har 83 rom og et godt renomee når det gjelder mat. 
Hyggelig betjening sørger og at dette blir en hy-
ggelig julefeiringDet er flotte skiløyper rett uten-
for døren og alpintsenteret ligger rett ved. Det er 

også gode muligheter for å gå tur på bena. På hotellet 
finnes også en egen velværeavdeling med boblebad, 
badstu og varm og kald kulp. Man kan også bestille 
forskjellige SPA behandlinger. Det er koselige salong-
er hvor man kan samles på kvelden.

5 DAGER MED AVREISE 23. DES. 2019

Kr. 6.350,-

Prisen inkluderer:
• 4 netter i dobbeltrom på Thon 
 Hotell Skeikampen
• 4 frokoster, 4 lunsjer og 4 middager
• Bompenger
• Reisen med Arne Johans Bussreiser

10 DAGER MED AVREISE 23. DES. 2019

Kr. 11.900,-

Prisen inkluderer:
• 9 netter i dobbeltrom på Thon 
 Hotell Skeikampen
• 9 frokoster, 9 lunsjer og 9 middager
• Bompenger
• Reisen med Arne Johans Bussreiser
Påstigningstabell: B
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Juleopphold på Skeikampen
5 dager med avreise mandag 23. desember 2019

Juleopphold 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 
Straand er et moderne hotell, men den lange histo-

rien preger fortsatt dagens drift. Det kommer særlig til 
uttrykk gjennom den gode atmosfæren, spesielt i hotel-
lets gamle stuer med tømmervegger og under den årlige 
jule og nyttårsfeiringen. På Straand er man også kjent 
for gode måltider og meget hyggelig betjening.

5 dager med avreise søndag 23. desember 2019

Dag 1: Til Straand
Vi begynner påstigningen i Oslo og henter i Sandvika, Asker, 
Drammenog ned igjennom Vestfold. I Brevik stopper vi for 
en benstrekk på Lasses Kafeteria. Ved Tangen forlater vi E-18 
kjører forbi Drangedal, huset til Sputnik og til Vrådal. Her får 
vi våre rom og setter inn bagasjen før vi går til lunsj. Så har 
man ettermiddagen til å bli nærmere kjent med hotellet og om-
givelsene. Middag på kvelden.

Dag 2-4: Julaften, 1. dag og 2. dag
3 hele dager på Straand Hotell. Her disker man opp med god 
mat og hotellet er pyntet flott til jul for å gi alle den rette ju-
lestemningen. Hotellet har også et rikholdig juleprogram som 
er klart i løpet av høsten 2018. Det er frokost, lunsj og middag 
på hotellet hver dag. Nærmeste nabo til hotellet er Nisseloftet 
og sølvsmien så har kan man også få handlet noen julegaver 
hvis det skulle mangle.

Dag 5: Vrådal – Hjemstedene
Etter en deilig frokost tar vi igjen plass i bussen. Avgang fra 
Vrådal er kl 10.00. Vi kjører samme veien hjem igjen. Så det 
blir avstigning i Brevik, Vestfoldbyen, Drammen og videre til 
Oslo. Det er også mulighet for å være med til Straand 23. 
desember og være der helt til 1. nyttårsdag.

5 DAGER MED AVREISE 23. DES. 2019

Kr. 6.350,-

Prisen inkluderer:
• 4 netter i dobbeltrom på Straand  
 Hotell
• 4 frokoster, 4 lunsjer og 4 middager
• Straand Hotell sitt juleprogram
• Bompenger
• Reisen med Arne Johans Bussreiser
 
Tillegg enkelt rom  kr 1 200,-

Påstigningstabell: G
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Dag 1: Til Skeikampen
Etter påstigning går turen mot Minnesund. Vi stopper for 
en benstrekk på Nebbenes Så fortsetter vi langs Mjøsa forbi 
Hamar og Lillehammer. Ved Fåberg følger vi vei nr 253 opp 
Gausdal til Svingvoll og Skeikampen Hotell. Vi sjekker inn og 
spiser lunsj. Ettermiddagen bruker vi til å gjøre oss kjent på 
hotellet før vi møtes til middag.

Dag 2-3: 30 desember og Nyttårsaften
2 hele dager på Thon Hotell Skeikampen. Her disker man opp 
med god mat og hotellet er pyntet flott til Jule og Nyttårshel-
gen for å gi alle den rette julestemningen. Nyttårsaften  er det 
gudstjeneste i Skei fjellkirke kl 17. Det er også muligheter til 
å melde seg på kanefart (prisen i 2018 var kr 300). Det er dans 
på hotellet begge kvelder.  Det serveres frokost og lunsj og 
middag på hotellet hver dag. Eget program for nyttårshelgen 
blir offentlig gjort etter hvert.

Dag 3: Skeikampen – Hjemstedene
Etter frokost er det avreise fra Skeikampen kl 11. Vi kjører ned 
mot Lillehammer og videre langs E-6 til Oslo og Vestfoldby-
ene for avstigning.

Nyttårsopphold på Skeikampen
Thon Hotel Skeikampen ligger øverst i Gausdal på 
Skeikampen cirka 800 meter over havet. Hotellet 
har 83 rom og et godt renomee når det gjelder mat. 
Hyggelig betjening sørger og at dette blir en hy-
ggelig julefeiringDet er flotte skiløyper rett utenfor 
døren og alpintsenteret ligger rett ved. Det er også 
gode muligheter for å gå tur på bena. På hotellet 
finnes også en egen velværeavdeling med boblebad, 
badstu og varm og kald kulp. Man kan også bestille 
forskjellige SPA behandlinger. Det er koselige sa-
longer hvor man kan samles på kvelden.

4 dager med avreise 29. desember 2019

4 DAGER MED AVREISE 29. DES.  2019

Kr. 5.400,-

Prisen inkluderer:
• 3 netter i dobbeltrom på Thon 
 Hotell Skeikampen
• 3 frokoster
• 3 lunsjer
• 3 middager
• Bompenger
• Reisen med Arne Johans Bussreiser

Påstigningstabell: B
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4 dager med avreise 29. desember 2019

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
Det har blitt en tradisjon med et gjensynstreff på 
Kielbåten. I år er det femte gangen denne turen ar-
rangeres. Datoen er satt til søndag 27. januar. Det 
blir tilslutning med buss etter den vanlige påstign-
ingsruten. Vi starter i Skien, Porsgrunn og Vestfold-
byene, Drammen, Asker, Sandvika og Oslo. Dette 
blir en fin anledning til å treffe «gamle» turkamer-
ater, nyte en deilig tur til Kiel med god mat. Det blir 
også litt informasjon og presentasjon av turkatalo-
gen for 2017. Vi ønsker velkommen til både gamle 
og nye kunder.

3 dager med avreise mandag 27. januar 2020

3 DAGER MED AVREISE 27. JAN.  2020

Kr. 2.490,-

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 enkel lugar kr. 500,-
Tillegg for utv. lugar kr. 750,- pr pers.

Påstigningstabell: A
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29 dager med avreise lørdag 15. februar 2020

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. 

29 DAGER MED AVREISE 15. FEB. 2020

Ca. Kr. 19.500,-

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
•  Buss fra Skien, Vestfold, Drammen,  
 Oslo til Gardermoen t/r
• Buss transfer fra Malaga til 
 Benalmadena t/r
• Reiseleder med på hele turen
• Fly Oslo-Malaga t/r

Tillegg enkeltrom  kr 7 900,-

Påstigningstabell: Egen

Dag 1: Gardemoen eller Torp – Benalmadena
Buss bringer dere fra Skien, Vestfold, Drammen og Oslo til 
Gardermoen eller Torp. Vi flyr videre til Malaga. Fra flyplas-
sen er det kun 10 kilometer til vårt hotell.

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. 
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

Langtidsferie i Spania - Benalmadena
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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 16. februar 2020

30 DAGER MED AVREISE 16. FEB.  2020
Ca kr. 26.000,-

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 9 000,-
Tillegg enkellugar  kr 1 000,-
Utv. lugar kr 950,-

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 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: Opphold i Orange
Vi nyter en deilig dag i Provence. Vi skal se litt nærmere på 
Avignon og besøke vinlandsbyen Chateu du Pape. Her får vi 
lære mer om fransk vinkunst av ypperste klasse.

Dag 5: Orange – Salou 540 km
I dag er målet Spania. Vi passerer millionbyen Barcelona og 
litt lenger syd ligger badebyen Salou.

Dag 6: Salou – Altea 390 km
Vår reise fortsetter videre langs middelhavet. Vi ankommer 
tidlig på formiddagen og får en liten rundtur i byen med det 
kjente vannspeilet og konserthuset. Etter besøket i Valencia 
fortsetter vi til feriebyen Altea.

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.

78



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 Europa – det er sikkert 150 stykker av dem, noen or-
dentlige rønnere som stjeler luer og hatter. Vi skal være 
med på en rundtur på øya. Transporten skjer med mini-
busser og sjåføren er lokal guide..

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. 

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).

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. 

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.

Dette var utfluktsprogrammet i 2019. Vi vil komme 
med noen endringer for 2020 - følg med på våre 
hjemmesider.
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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 12:15 09:45 06:50 07:50 06:40 14:35 07:25 17:05 04:40 09:20 

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




