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Velkommen til reiseåret 2020
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Da er vi klar med en ny spennende reisekatalog. Reiseåret
2020 byr på en del godt kjente reisemål, så er det noen gamle
reisemål med en ny vri og noen helt nye destinasjoner. 1. juni
2020 er det 30 år siden jeg kom hjem med min første buss.
Det er blitt noen mil rundt i Europa siden den gangen, omtrent 2,2 millioner kilometer eller 57 ganger rundt jorda. Vi
kommer til å markere litt ekstra på «ut i det blå» turen som
har avgang 20. mai. Her kommer vi til å utforske nye severdigheter i et område vi ikke har vært før. Vi har overnattet 2
ganger tidligere på dette hotellet som rent stopp over hotell.
Jeg tror dette blir en spennende ut i det blå tur mange opplevelser og ikke så mye kjøring.
Turen til Helgeland kommer igjen med noen endringer i reiseruten. I år skal vi bo 2 netter ute på Vega Havhotell. Dette
var et fantastisk sted som alle ble veldig begeistret for i fjor.
I tillegg får vi med oss utflukt til Lovund, Ylvingen og Peter
Dassmuseet pluss masse annet. Vestlandet er alltid like populært. I år kommer det tur til Skei, Hardanger og Surnadal. Så
har vi den alltid populære turen til Flor og Fjære og Stiklestad
Spelet hvor vi også rekker friluftsteateret Elden på Røros.
Påsketurene i 2020 går til den franske riviera. Her er det muligheter for tilslutning med fly, slik at man bor på samme hotellet i Aygulf som bussgruppen. Vi har også en påsketur til
Jylland og Viborg.
Turen til Østerrike er flyttet til starten av September og Reisemålet er Kitzbühl. Hotellet heter Erika og er bygd i Jugendstil og byr på mye atmosfære. I juli så blir det et nytt
reisemål – Karpacz i Polen. Her bor vi på et flott hotell med
store svømmebasseng og «all inclusive».
Årets julemarkeder er til to nye destinasjoner Magdeburg og
Neustadt. I tillegg er det for oss kjente alternativer som Oset
Høyfjellshotell og Schwerin. Årets jule– og Nyttårstur tar oss
med tilbake til Straand hotell i Vrådal. Her vet vi fra erfaring
at både julematen og atmosfæren er i de beste hender. Så vil
jeg nevne en annen tur til Straand i september. Da har vi hyret inn Kai Robert Johansen som skal fremføre showet «Kai
Robert synger Jens Book Jensen» Så her blir det mange gode
slager. I Tillegg utforsker vi mer av Telemark.
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 Helgelandskysten. Vi har også
en tur som het Syd Svenske Høydepunkt, Stockholm og
Helsingfors og Gotland er kommet igjen.

Følg oss på Facebook
Arne Johans Bussreiser har egen facebook side. Har et forbedringspotensiale på oppdateringer men prøver så godt jeg kan.
Hjemmesiden www.arnejohans.no jobbes det med hele tiden
sådan skal være ajour stort sett hele tiden. Så er planen å sende ut
et nyhetsbrev på mail 1 gang i måneden til de vi har mailadresse
på. Så hvis du ønsker dette og er usikker på om vi har din
mailadresse så kan du sende adressen din på arjo-fo@online.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 legal måte. Så i løpet av disse 30 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 opplevelsesrikferie. 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 bussen 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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Gekås – Ullared
3 dager med avreise mandag 23. mars 2020
Bli med til Skandinavias største kjøpesenter Gekås
i Ullared en times tid syd for Gøteborg. Dette er det
fremste senteret i Norden som kombinerer shopping 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.
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Dag 1: Til Ullared

Vi reiser fra Oslo og sydover igjennom Vestfold. I Sandefjord 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 restaurant 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 attraktivt 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 23. MARS 2020

Kr. 3.290,Prisen inkluderer:
• 2 netter i dobbeltrom på Gekås
Hotellet
• 2 frokoster på hotellet
• 1 middag på hotellet
• Båt Sandefjord – Strømstad inkl
Formiddagsbufeet
• Båt Strømstad – Sandefjord inkl
aftensbufeet med drikke
(vin/øl/mineralvann)
• Reisen med Arne Johans Bussreiser
Tillegg enkelt rom kr 1 100,-.
Påstigningstabell: J til E

Tranedans ved Hornborgasjön
3 dager med avreise fredag 27. mars 2020
Hornborgasjön mellom Vänern og Vättern i
Västergötland (ca. 30 km nord for Falköping) er
en av Nord-Europas viktigste fuglesjøer og et av
de få steder, man kan oppleve i tusenvis av traner
på én gang. De første traner ankommer til sjøen
i slutningen av mars måned, og i begynnelsen av

april topper antallet, hvor man kan oppleve opp til ca.
26.000 traner på en dag. Vi skal også oppleve litt industrihistorie på Saab museet i Trollhättan. Et besøk
i klosterkirken i Varnhem. Vårt utgangssted for disse
dagene Best Western hotell Prins Edward i Lidköping
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Dag 1: Til Lidköping

Vi begynner påstigningen i Oslo og fortsetter via Drammen
og Vestfold til Sandefjord. Her går vi om bord i Color Hybrid
som tar oss med over til Strømstad. I Strømstad går vi om bord
i bussen og setter kursen mot Trollhättan. Her lå tidligere bilfabrikken SAAB. Vi skal besøke SAAB museet og vi kan love
noen godbiter. 10 juni 1947 lanserte flyprodusenten SAAB sin
første bil Saab 92. På museet følger vi historien frem til fabrikken ble nedlagt i 2011. Fra Trollhättan reiser vi videre til
Lidköping for overnatting. Vi skal bo 2 netter på Best Western
Plus Edward Hotell.

Dag 2: Utflukt til Hornborgasjön

Etter en deilig frokost begynner vi vår utflukt. Vi reiser mot
Hornborgasjöen som er ca 10 km lang og noe kilometer bred.
Dybden er stort sett ikke mer enn 1 _ meter og den er kjent
for et rikt fugleliv. På vår og høst kommer tusenvis av traner
innom på sin ved fra syd mot nord og motsatt. Tranedansen
er ikke en parringsdans, men en måte hvordan en hun og en
han styrker båndene seg imellom. Dansen varer som regel blot
10-20 sekunder av gangen og består i, at parrene hopper og
flakker med vingene, mens de står over for hverandre. Vi kjører rundt sydenden av sjøen og besøker informasjons sentere
Naturum. Vi spiser lunsj i Broddetorp. På vei hjem til hotellet
besøker vi også Klosterkirken i Varnhem.

Dag 3: Lidköping – Hjemstedene

Dagen begynner med frokost. Så går turen videre til Strømstad hvor vi igjen går om bord i Color Hybrid med kurs for
Sandefjord. Ombord står en deilig lunsjbufeet og venter på
oss. Drikke er inkluder. Vi ankommer Sandefjord kl 16.10 og
finner våre plasser i bussen og returnerer til våre hjemsteder.

3 DAGER MED AVREISE 27. MARS 2020

Kr. 5.790,Prisen inkluderer:
• Båtreisen Sandefjord – Strømstad t/r
• Formiddagsbufeet på utreisen
• Lunsjbufeet inkl drikke på returreisen
• 2 netter på Best Western Hotel
Edward i Lidköping
• 2 frokoster og 2 middager på hotellet
• Entre og Omvisning på Saab Museet
• Rundtur rundt Hornborgasjön
• Besøk på Naturum
• Tranedans
• Lunsj i Broddetorp
• Omvisning i Varnhem Klosterkirke
• Kaffe og kake i Klosterkafeen
• Bompenger
• Bussreisen med Arne Johans
Bussreiser
Påstigningstabell: E

Saint Agulf på den franske riviera
14 dager med avreiser onsdag 1. april 2020
Årets påsketur går til Van der Valk hotellet i Saint
Aygulf. Beliggende helt nede på Stranden ved den
franske rivieraen. Her skal vi bo i hele 6 netter.
Vi reiser på utflukt til vingården Chateau Vaudois.
Dette er en tradisjonell fransk vingård og vi får
både se og smake på produksjonen. Et annet utfluktsmål er nasjonalparken Parc Naturel Regional
du Verdon. Her finner vi Georgs du Verdon som
ofte omtales som Europas Grand Canyon. En 21
kilometer lang kløft somo enkelte steder er på over
700 meters dybde. Vi besøker parfyme byen Grass

og her er det et stort utvalg av gode lukter. I byen Port
Grtimaud skal vi på båttur på kanalene. Byen er Frankrikes svar på Venezia Så bli med oss på en innholdsrik
påsketur til den franske riviera.

14 DAGER MED AVREISE 1. APR. 2020

Kr. 21.900,Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo-Kiel t/r
• 1 natt på Mercure Main Insel i
Schweinfurt
• 1 natt på Continental Park Hotell
Lugano
• 6 netter på Van der Valk Hotell i 		
Saint Ayguld
• 1 natt på Ibis Style Hotell i Dijon
• 1 natt på Radisson Blu Karlsruhe
• 1 natt på Steigenberger Remarque i
Osnabrück
• 13 frokoster,
3 lunsjer
13 middager
• Båttur i Port Grimaud
• Vinsmaking
• Besøk påparfyme fabrikk
• Utflukt til Gordes du Verdone
• Reiseleder
• Veiavgifter
• Bussreisen med Arne Johans 		
Bussreiser
Tillegg
Singel rom
Singel lugar
Utvendig lugar
lugar
Påstigningstabell: A

kr 3 300,kr 1800
kr 1 000,- pr
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Dag 1: Til Oslo

Dag 7: Opphold i Saint Agulf

Etter påstigning fortsetter vi inn til Color Line-terminalen i I dag har vi hele dagen fri i Saint Agulf. Noen vil kanskje en tur på
Oslo. Skipet har avgang kl 14. Vi slapper av og nyter fasilitetene stranden eller bare nyte livet langs stranden og på torget.
om bord fram til felles middag om kvelden.

Dag 2: Kiel – Schweinfürt

Vi legger til kai i Kiel og tar plass i bussen. Vi passerer Hamburg
og Hannover på vei sydover langs A7. Sent på ettermiddagen
ankommer vi Schweinfürth. Her skal vi bo på hotell Main Insel
som ligger midt i elven Main.

Dag 3: Schweinfürt - Lugano
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Reisen går videre sydover. Vi passerer Ulm og spiser lunsj i koselige Wangen in Algäu. Så passerer vi grensen til Østerrike og
Sveits. Turen går videre over San Bernardinopasset til Lugano.
Byen ligger vakkert til ved Luganosjøen. Byen har alltid sett
sydover på moter og arkitektur. Det er derfor funnet mye historie knyttet til Romerne og Etruskerne. Langs sjøen er det en
flott promenade, beplantet med palmer og blomster og vi får den
første følelsen av å være kommet til sydlige breddegrader.

Dag 8: Utflukt til Port Grimaud

Vi følger kystveien sørover og passerer Saint-Maxime innen vi
når Port Grimaud. Denne lille havnebyen i Saint Tropez bukten er
en moderne by, bygget med Venezia som forbilde. Alle hus har en
egen båtplass og er bygget i gammel provencalsk stil og er bundet
sammen med et nettverk av kanaler og broer. Vi skal på en båttur
på kanalene og høre om byens spennende historie. Vi er tilbake i
Saint Agulf på etter middagen

Dag 9: Utflukt til Gordes du Verdon

Omtrent 9 mil nord for Saint Aygulf ligger nasjonalparken Parc
Naturel Regional du Verdon. Dette omtales som Europas Grand
Canyon. Elven har brukt tusenvis av år for å slite seg gjennom
kalkfjellene og i dag er kløften 21 kilometer lang og enkelte steder
800 meter dyp. I bunnen renner den smaragdgrønne elven som
byr på gode muligheter for rafting. Elven er regulert så ferden
nedover foregår i et rolig tempo. For de som ønsker kan vi prøve
og arranger en raftingtur. Denne dagen har vi med oss en lokal
Dag 4: Lugano – Saint Aygulf
I dag er målet den franske rivieraen. Vi reiser fra Lugano og guide som kan fortelle oss mye om den 180 000 hektar store naskrysser grensen til Italia ved Como. Så kjører vi rundt Milano jonalparken. Vi arrangerer en piknik lunsj i løpet av formiddagen.
til Genova og videre langs kysten forbi Alassio og San Remo til
Saint Aygulf, som ligger i den sørvestlige delen av Cote dÂzur. Dag 10: Saint Aygulf – Dijon
Byen er ikke så kjent som sine mer berømte naboer St. Tropez Så er oppholdet ved rivieraen over for denne gang. Vi tar oss ut
og Sainte Maxime. Byens hjerte er området omkring torget. Her påmotorveien og setter kursen nordover. Vi passerer Avignong og
finner man mange restauranter, kafeer og butikker. Vi skal bo følger Rhone dalen til Lyon. På ettermiddagen kommer vi til Dihele 6 netter på Van der Valk Hotell Saint Aygulf. Hotellet ligger jon som er kjent for sin sennep.
helt nede ved stranden og har 4 stjerner.

Dag 5: Markedsdag og besøk på vingård

I dag besøker vi et av de lokale markedene i nærheten. Her er et
godt utvalg av boder med klær, vesker, skinnvarer og mye annet.
Kanskje finner du noe du har lyst på. Så går turen til vingården
Chateau Vaudois. Her driver man en tradisjonell vingård med
manuell innhøstning. Vi får servert en enkel lunsj og skal smake
på noen av vinene man produserer. Så returnerer vi tilbake til
hotellet.

Dag 6: Grasse, Mougins og Cannes

Dag 11: Dijon – Karlsruhe

Etter frokost er vi igjen på plass i bussen. I byen Mulhouse finner
vi automobilmuseet til brødrene Schlumpf. Brødrene drev suksessfullt innen tekstilindustrien og alt de tjente av penger brukte
de på å kjøpe dyre og spesielle biler. Samlingen er i dag en av
de mest eksklusive samlinger i verden med fasjonable kjøretøyer.
Etter lunsj fortsetter vi inn i Tyskland og videre nordover til Karlsruhe hvor vi skal bo på Radisson Blu hotellet.

Dag 12: Karlsruhe – Osnabruck

En ny dag i Tyskland. Vi forflytter oss opp til Osnabruck. Her skal
Vi begynner dagen med et besøk på den tradisjonsrike parfyme- vi bo på det gode hotellet Steigenberger som ligger rett utenfor
fabrikken til Fragonard i Grasse. Grasse er Frankrikes parfyme gamlebyen i Osnabrück. Undervei skal vi spise lunsj i SOnderen
hovedstad. Vår guide viser oss rundt og vi får lære om parfymens som ligger ved innsjøen Biggesee.
ABC. Kunstnerbyen Mougins. Flere verdenskjente malerne har
bodd i korte eller lengre perioder i Mougins. I 1924 kjøpte Fran- Dag 13: Osnabruck – Kiel
cis Picabia hus i Mougins og var starten på Mougins tiltrekking Turen går forbi Bremen, nordover mot havnebyen Kiel, hvor vi
av malende kunstnere. Det var i denne byen Pablo Picasso døde går om bord i Color Line , som seiler til Oslo.
i 1973. Vi besøker også filmfestival byen Cannes og kjører en
tur på den berømte strandpromenaden og et besøk i gamle byen. Dag 14: 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.

Saint Agulf på den franske riviera
7 dager med avreiser lørdag 4 april 2020
Dag 1: Hjemstedene – Gardermoen – St Aygulf

Vi henter etter vanlig påstigningsrute og kjører mot Gardermoen. Her har vi avgang kl 14.10 med KLM. Vi flyr via Amsterdam til Nice. Her ankommer vi kl 18.40. Buss venter på
oss og kjører oss til hotellet i Saint Aygulf. Middag på hotellet,
I dag kommer også de gjestene som kjører buss og skal bo på
samme hotellet.

Dag 2: Markedsdag og besøk på vingård

dagen har vi med oss en lokal guide som kan fortelle oss mye
om den 180 000 hektar store nasjonalparken. Vi arrangerer en
piknik lunsj i løpet av formiddagen.

Dag 7: Saint Aygulf – Hjemstedene

Vi reiser fra hotellet kl 9. Bussen tar oss med til flyplassen i
Nice. Flyavgang med SAS kl 12.35 med ankomst i Oslo kl
15.30. her venter buss fra Arne Johan som tar oss med hjem til
våre hjemsteder

I dag besøker vi et av de lokale markedene i nærheten. Her er et
godt utvalg av boder med klær, vesker, skinnvarer og mye annet.
Kanskje finner du noe du har lyst på. Så går turen til vingården
Chateau Vaudois. Her driver man en tradisjonell vingård med
manuell innhøstning. Vi får servert en enkel lunsj og skal smake
på noen av vinene man produserer. Så returnerer vi tilbake til hotellet.
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Dag 3: Grasse, Mougins og Cannes

Vi begynner dagen med et besøk på den tradisjonsrike
parfymefabrikken til Fragonard i Grasse. Grasse er Frankrikes
parfyme hovedstad. Vår guide viser oss rundt og vi får lære om
parfymens ABC. Kunstnerbyen Mougins. Flere verdenskjente
malerne har bodd i korte eller lengre perioder i Mougins. I
1924 kjøpte Francis Picabia hus i Mougins og var starten på
Mougins tiltrekking av malende kunstnere. Det var i denne
byen Pablo Picasso døde i 1973. Vi besøker også filmfestival
byen Cannes og kjører en tur på den berømte strandpromenaden og et besøk i gamle byen

Dag 4: Opphold i Saint Agulf

I dag har vi hele dagen fri i Saint Agulf. Noen vil kanskje en
tur på stranden eller bare nyte livet langs stranden og på torget.

Dag 5: Utflukt til Port Grimaud

Vi følger kystveien sørover og passerer Saint-Maxime innen
vi når Port Grimaud. Denne lille havnebyen i Saint Tropez
bukten er en moderne by, bygget med Venezia som forbilde.
Alle hus har en egen båtplass og er bygget i gammel provencalsk stil og er bundet sammen med et nettverk av kanaler og
broer. Vi skal på en båttur på kanalene og høre om byens spennende historie. Vi er tilbake i Saint Agulf på etter middagen

Dag 6: Utflukt til Gordes du Verdon

Omtrent 9 mil nord for Saint Aygulf ligger nasjonalparken
Parc Naturel Regional du Verdon. Dette omtales som Europas Grand Canyon. Elven har brukt tusenvis av år for å slite
seg gjennom kalkfjellene og i dag er kløften 21 kilometer lang
og enkelte steder 800 meter dyp. I bunnen renner den smaragdgrønne elven som byr på gode muligheter for rafting. Elven er regulert så ferden nedover foregår i et rolig tempo. For
de som ønsker kan vi prøve og arranger en raftingtur. Denne

7 DAGER MED AVREISE 4. APR. 2020

Kr. 17.800,Prisen inkluderer:
• Fly Oslo-Amsterdam-Nice med KLM
• Fly Nice-Oslo med SAS
• 6 netter på Van der Valk Hotell i 		
Saint Ayguld
• 6 frokoster, 2 lunsj, 6 middager
• Båttur i Port Grimaud
• Vinsmaking
• Besøk påparfyme fabrikk
• Utflukt til Gordes du Verdone
• Reiseleder
• Veiavgifter
• Transfer til og fra flyplassene
• Bussreisen med Arne Johans 		
Bussreiser i Frankrike
Tillegg enkeltrom
Påstigningstabell: B

kr 1 900,-

Viborg
5 dager med avreise onsdag 8. april 2020
Golf Hotell Viborg ligger vakker til ved Viborgsjøene og med kort avstand til sentrum av Viborg. Vi
besøker også Silkeborg og Danmarks sagnomsuste
fjell—Himmelbjerget.

Vi seiler med båt fra Silkeborg og ut til Himmelberget.
Vi skal også besøke Mønstedt kalkgruver. Her lagrer
man en spesiell gruveost. Så går turen videre til Vesterhavet og byen Ringkøping. Vi reiser med fjordline på
utreisen og med Color Line på returen.
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5 DAGER MED AVREISE 8. APRIL 2020

Kr. 8.690,Prisen inkluderer:
• Båtreisen Langesund – Hirtshals
• Båtreisen Hirtshals – Larvik
• 4 frokoster, 4 lunsj og 4 middager
• 4 netter i dbl rom på Golf Hotell
Viborg
• Entre til Mønstedt Kalkgruver
• Båttur med Hjejlen
• Veiavgifter
• Lokal guide i Ringköping
• Bussreisen med Arne Johans
Bussreiser
Tillegg for enkelt rom
Påstigningstabell: J

kr 1 250,-
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Dag 1: Hjemsteder – Viborg

Vi reiser fra Oslo og gjennom Vestfold til Langesund. Her går
vi om bord i Fjordline sin båt som tar oss med over til Danmark. Båtavgangen er kl 14.30. Vi spiser en god bufeet om
bord på båten. Vi ankommer Hirtshals kl 19. Så er det cirka 1
times kjøring til Golf Hotell Viborg. Hotellet ligger vakkert til
nede ved Viborgsjøene.

Dag 2: Utflukt til Ringkøping og Jesperhus

I dag skal vi reise utover mot Vesterhavet og den gamle handelsbyen Ringkøbing. Byen nevnes først i 1325 og fikk kjøpestadsrettigheter i 1443. På starten av 1600 tallet blomstret handelen og
skipsanløpene med nye varer var mange. Men naturen endret seg
den gangen også og på midten av 1600 tallet ble seilingsforholdene inn til Ringkøping vanskeligere grunnet oversvømmelser og
stormfloder. Byen mister da sin betydning. I game handelsbøker
står det at i 1763 var det bare 313 innbyggere over 12 år tilbake,
herav 60 enker og fattige. De få som enda drev med handel overlevde på salg av øl og brennevin. På vein til Ringköbing skal vi
besøke Mønsted Kalkgruver, som er de største i Danmark. Guide
tar oss med på en liten rundtur. Det er tilrettelagt med gangveier i
tre så det skulle være lett adkomst. Gruvene er også bosted for 18
000 flaggermus og man lagre ost i gruvegangen.

Dag 3: Utflukt til Silkeborg og Himmelbjerget

I dag reiser vi til Silkeborg hvor vi finner det største sjøområdet i Danmark og det sagnomsuste Himmelbjereget. I Silkeborg går vi om bord i hjuldamperen Hjejlen som er bygget i
1861. Båten er vel danskenes Skibladner. Vi blir med en tur ut
på Silkeborgsøerne og ut til Himmelbjerget. (Hvis ikke Hjejlen går vil den bli erstattet av en annen båt) Lunsj serveres i
løpet av dagen.

Dag 4: Opphold i Viborg

I dag har vi dagen fri i Viborg. Noen vil kanskje besøker den mektige Domkirken i Viborg. Viborg var by allerede på 700 tallet så her
er det mye historie. I dag er det lunsj på egenhån og Viborg byr på
mange muligheter. Hotellet har også et svømmebasseng som vi kan
bruke. Vi samles itl middag på kvelden.

Dag 5: Viborg - Hjemstedene

Etter frokost setter vi kursen mot Hirtshals. Her går vi ombord i
Color Line sin Superspeed 2 som skal ta oss med over til Larvik.
Vi har reservert plasser i restauranten under overfarten. Her får vi
servert et deilig lunsjbord med drikke inkludert. Vel fremme i Larvik setter vi kursen mot Drammen

Blomstringstur til Holland
8 dager med avreise tirsdag 14. april 2020
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Intet land i verden er i den grad skapt av menneske- lands lengste kirke. Dette er 8 dager full av opplevelser
hender som Holland. Gjennom mange hundre år — bli med da vel!
har hollenderne laget diker og kanaler, broer og
festlige hus, omdannet forblåst sandet kystlandskap
til frodige jorbruksmarkeder. Holland er en opplevelse i den praktfulle blomstringstiden om våren
når tulipanblomstene står i full flor. Blomstringens
8 DAGER MED AVREISE 14. APR. 2020
høydepunkt er i tiden fra slutten av mars til midten
av mai. Den kjente blomsterparken Keukenhof byr
Kr. 13.900,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 miniPrisen inkluderer:
atyrbyen Madurodam og Messdags kjente rund• Båtreise Oslo - Kiel i dbl. innv.
maleriet. I Rotterdam får vi se Europas største havn
og vi får servert vafler i den norske sjømannskirken.
3*** lugar t/r
Delft byr på velkjent porselen og Gouda på Hol• 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 lugar
		
Påstigningstabell: A

Dag 1: Til Oslo

Etter påstigning fortsetter vi inn til Color Line sin terminal i
Oslo. Her går vi ombord i Color Lines flotte cruiseferge, som
har avgang kl 14:00. Innkvartering i 3 stjerners innvendige lugarer. 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

Dag 5: Delft, Keukenhof

Vi spiser frokost på hotellet. Dagens første mål er porselensfabrikken i Delft. Her produserer man det kjente blå og hvite porselens 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 Keukenhof returnerer vi til vårt hotell.

Frokost serveres før ankomst Kiel. Vi reiser forbi Hamburg, Dag 6: Rijswijk - Leer
Bremen og videre inn i Holland. I år skal vi bo Grand Hotel Hollandsoppholdet er slutt og etter frokost setter vi kursen nordoWinston i Rijswijk.
ver igjen. Først stanser vi i hos en ostehandler hvor vi får innblikk i osteproduksjon. Vi tar en stopp i de sjarmerende små byene
Marken og Volendam. Marken var frem til 1957 en liten øy men
Dag 3: Amsterdam
Dagen i dag skal vi bruke i Amsterdam.Amsterdam er kjent ble da forbundet med fastlandet via en demning. Byen kjennetegfor sine kanaler og det er kanskje den beste måten å bli kjent nes ved de spesielle fargene på husene, hvor de aller fleste er malt
med byen på. Etter en times tur på kanalene stopper vi et av i grønt og svart brutt med hvite tverrstriper. Volendam er også en
diamantsliperiene i byen. Lunsj på egenhånd. Deretter har vi gammel fiskerlandsby der innbyggerne fremdeles går rundt i tradistid på egenhånd i Hollands hovedstad. Noen vil kanskje besøk jonelle nasjonaldrakter. Gaudaost, tresko og tulipanløk er det mulig
Rijksmuseet, med blant andre verker av Rembrandt og Vin- å kjøpe med seg hjem. Turen videre går via Afsluitdijk, over den
cent van Gogh, eller om man heller vil rusle litt I byens sen- velkjente Zuiderzee-demningen hvor vi får se de berømte dikene.
Om ettermiddagen ankommer vi Tyskland og den lille byen Leer
trum. Vi returnerer til hotellet på ettermiddagen.
for overnatting.

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 informasjonssenter. 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.

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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Nord – Ostsee kanalen og Hamburg
5 dager med avreise tirsdag 12. mai 2020
I 1895 åpnet kanalen som strekker seg fra Kiel bydelen Speicherstadt. Vi besøker også St. Michaelis
til Brunsbüttel. Dette er en av de mest trafikkerte kirken og det fantastisk flott modelljernbane anlegget
kanalene i verden og hvert år seiler det omtrent 36 Mineateur World.
000 skip igjennom her. Alternativet er å seile rundt
Skagen noe som ville medført en ekstra reisestrekning på 520 kilometer. I vær ende er det sluser
som regulerer for flor og fjære. De store slusene er
310 meter lange og 42 meter brede. Kanalen har en
seilingsdybde på 11 meter. Vi besøker også Hamburg en millionby, som har sin sjarm og grønne
lunger. Her skjer det stadige forandringer i den nye
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Dag 1: Til Lidköping

Dag 5: Oslo - Hjem

Dag 2: Kiel – Hamburg – Bad Bramstedt

5 DAGER MED AVREISE 12. MAI 2020

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 hyggelige omgivelser før vi møtes til middag om kvelden.
Vi setter kursen mot Hamburg. En by som er mye mer en
Reperbahnen – som alle nordmenn kjenner. Vi kjører en liten
rundtur i sentrum Vi kommer forbi innsjøene Binnenalster og
Aussenalster. Vi får se det flotte rådhuset fra 1897 oppført i
neoresansestil. Det blir besøk i St Michaelis kirken som er et
av Hamburg sine varemerker. Vi kjører en liten runde i den nye
bydelen Speicherstadt. Her blir gamle havneområder bygget
om til nye bolig og kontorkomplekser. Vi spiser felles lunsj på
Gröninger Privatbrauerei som er et lokalt ølbryggeri i Hamburg. Dagen avsluttes med et besøk på fantastiske Miniateur
Wonderland. Her kan vi love en stor opplevelse.. På ettermiddagen sjekker vi inn på vårt hotell i Bad Bramstedt. Hotellet har
egen velvære avdeling med svømmebasseng og sauna.

Dag 3: Utflukt på Nord-Ostsee Kanalen

I dag skal vi seile på den 98 km lange Nord-Ostsee kanalen
som går fra Kiel til Brunsbüttel. Kanalen ble påbegynt i 1887
og sto ferdig i 1895 og ble åpnet av Keiser Wilhelm den 2..
Dette er en av de mest trafikkerte kanalene i hele verden Nå
passerer det cirka 36 000 skip mellom kanalen hvert år. Vi
bruker hele dagen om bord i båten og kommer til Brunsbüttel
kl 17.30. Det serveres en enkel lunsj om bord. I Brünnsbutel
møter vi igjen bussen som tar oss med tilbake til hotellet.

Dag 4: Bad Bramstedt - Kiel

Etter en rolig morgen tar vi plass i bussen og setter kursen
mot Kiel. Her går vi om bord i Color Line sin ferge, som har
avgang kl 14.00. På ettermiddagen møtes vi til en deilig aftensbufeet i restauranten Grand Bufeet.

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

Kr. 8.900,Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo-Kiel i dbl innv
lugar t/r
• 2 netter på Tryp By Wyndham i Bad
Bramstedt
• 4 frokoster
• 4 middager
• 1 lunsj på Gröninger Privat Brauerei
• 2 timer lokal guide i Hamburg
• Entre til Miniateur World
• Båttur fra Kiel til Brünnsbuttel
• Veiavgifter
• Bussreisen med Arne Johans
Bussreiser
Tillegg singel rom kr 500,Singel lugar
kr 1 500,Utvendig lugar
kr 1 000,- pr lugar
Påstigningstabell A

Tur - Ut i det blå
6 dager med avreise onsdag 20. mai 2020
I 1990 tok livet meg inn på nye veier.
Med lån i den lokale banken ble jeg busseier.
30 år går utrolig fort,
og nå er forberedelsene for 2020 gjort.
For 6. gang reiser vi “Ut i det blå”.
Nok en gang skal du nye opplevelser få.
Passet kan være lurt å ha
i tilfelle vi ut av landet drar.
Noen stikkord om reisemålet skal vi gi,
slik at du får ferietankene på gli.
Området vi besøker har et navn,
men strekker seg over to land.
Noen av opplevelsene er av det maritime slaget.
Vi får flere innsyn og vinkler på sjøfartsfaget.
Her lastes store båter til hele verden
og vi får se hvor noen av cruisebåtene starter ferden.
Så blir det litt blomster og planter
kake og kaffe med noen lokale “tanter”.
2 ganger har vi bodd på dette hotellet en natt
og hver gang har vi blitt veldig godt ivaretatt

6 DAGER MED AVREISE 20. MAI 2020

Kr. 12.900,Prisen inkluderer:
• 5 overnattinger i dobbeltrom/
utvendig lugar
• 5 frokoster
• 3 lunsjer
• 5 middager
• Severdigheter og opplevelser
• Reiseleder
• Bussereisen med Arne Johans
Bussreiser
Tillegg for singel lugar/ rom kr 2900,Påstigningstabell: A
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Sydsvenske høydepunkt
6 dager med avreise fredag 29. mai 2020
Den sydlige delen av Sverige er en landsdel med
mange severdigheter. Vi reiser gjennom Småland,
Öland, Blekinge, Ôsterlen og Skåne. Vi stifter
bekjentskap med glasbruk historien på Kosta Boda
og det idylliske landskapet på Öland med slottsparken på Sollidens. Unionshistoriens kunnskap må vi
også pusse litt på. Kalmar er jo byen som har gitt
navnet til Kalmarunionen. Her skal vi også besøket
Kalmar Slott. Karlskrona har helt siden Karl den 11
grunnla stedet vært viktig for den svenske marinen.
Simrishamn er en sjarmerende liten by med lave

hus med rødt tak. Husene er malt i mange forskjellige
farger. Selv om byen er liten så huser den en av Sveriges største fiskerihavner. Det blir også besøk på Eplets
Hus rett ved Kiviks Musteri som produserer flere typer
drikker av områdets store epleproduksjon. Så bli med
oss på 6 opplevelsesrike dager i det sydlige Sverige.

6 DAGER MED AVREISE 29. MAI 2020

Kr. 10.900,14

Prisen inkluderer:
• 1 natt på Elite Stora Hotellet i 			
Jönköping
• 2 netter på First Hotell Witt i Kalmar
• 1 natt på Hotell Christian IV i
Kristianstad
• 1 natt på Scandic Hotell St Jørgen i 		
Malmø
• 5 frokoster
• 5 lunsjer
• 5 middager
• Besøk på SAAB Museet
• Besøk på Kosta Boda
• Besøk på Kalmar Slott
• By guide i Kalmar
• Lokal Guide på Öland
• Besøk på Sollidens Slottspark
• By guide i Karlskrona
• 1 times båttur i Karlskronas skjærgård
• Besøk på Eplehuset i Kivik
• Reiseleder
• Bussreisen med Arne Johans Bussreiser
Tillegg for singel rom kr 1 800,Påstigningstabell B

Dag 1: Hjemstedene – Jönköping

Med alle vel om bord går turen via Østfold og inn i Sverige ved
Svinesund. Vi spiser lunsj på Håby. Ved Uddevalla dreier vi
østover mot Trollhättan. Her lå tidligere bilfabrikken SAAB.
Vi skal besøke SAAB museet og vi kan love noen godbiter. 10
juni 1947 lanserte flyprodusenten SAAB sin første bil Saab
92. På museet følger vi historien frem til fabrikken ble nedlagt
i 2011. Her viser man nesten alle modellene som er produsert,
rallybiler og konseptbiler som aldri kom i serieproduksjon. Fra
Trollhättan reiser vi videre til Jönköping for overnatting. Her
skal vi bo på Stora Hotellet i sentrum. Middag på hotellet

Dag 4: Kalmar – Kristianstad

Karl den 11 steg i 1679 i land på Trossö i Østre Blekingen. Han
kom med sine store planer om en ny svensk marinebase i Karlskrona. Fortsatt så er det meste av basen intakt og den står faktisk
på UNESCO`s verdensarvliste. Lokal guide tar oss med på en 2
timers rundtur. Vi promenerer på Stortorget VI får også se Amiralitetskirken. Kirken er bygget i tre og var ment som et provisorium
frem til en mer påkostet kirke i sten ble bygget. Men det skjedde
aldri. Etter rundtur spiser vi felles lunsj får vi samles ned ved kaien
og går om bord i en sightseeing båt som skal ta oss med på en drøy
times båttur ut i skjærgården utenfor Karlskrona. Kanskje vi kan se
skjæret som den russiske ubåten gikk på. Vel tilbake i bussen har vi
1 _ times kjøring til Kristianstad hvor vi skal bo. Byen er oppkalt
Dag 2: Jönköping – Kalmar
I dag blir det mange inntrykk. Vi begynner med besøk hos etter sin grunnlegger Christian den fjerde av Danmark
Kosta Art Gallery i Kosta. Her har man samlet glasskunst fra
noen av verdens beste kunstnere innen sitt fagfelt. Vi får en Dag 5: Kristianstad – Malmø
guidet rundtur i utstillingen. Kosta Boda er et av de eldste Reisen får sørover til det naturskjønne Østerlen. Vi passerer Brösarp
glasbrukene i Sverige som fortsatt er i drift. Turen går så vi- og Brösarps bakker på vei til Kivik. Dette lille stedet er kjent for
dere mot administrasjonsbyen i Kalmar län – Kalmar som en sin epledyrking og hvert år arrangeres det et stort marked her. Vi
gang i tiden var en av Sveriges rikeste og mektigste byer. Vi skal besøke Eplets Hus som ligge i tilknytning til Kiviks Musteri.
spiser lunsj i byen før vi møter vår lokal guide som tar oss Her får vi en guidet rundtur og et besøk i fabrikkutsalget. Ved lunmed på en historisk reise i sentrum og til slutt ender opp på sjtider kommer vi til Simrishamn som er eneste byen i Ôsterlen. I
Kalmar Slott. Slottet ligger på en liten holme syd for bysen- Kåseberg tar vi en liten spasertur til Ales Stenar. Denne mystiske
trum. Dagens utseende fikk slottet på 1500 tallet. På den tiden skipssetningen består av 59 steiner,
lå Kalmar rett ved grensen til det danske Blekinge. Kalmar var 67 meter langt og 19 meter bredt, og ligger med flott utsikt ut over
jo også involvert når Kalmarunionen ble dannet i 1397. Slottet Østersjøen. Noen mener dette er et gravmonument mens andre
betraktes som et av de best bevarte renessanseslottene. Full mener det fungerer som en solkalender. Malmø er dagens mål og vi
av ny kunnskap sjekker vi inn på First Hotell Witt i Kalmar. skal bo på Scandic hotell St Jørgen.
Middag serveres i restauranten.

Dag 3: Utflukt til Öland

Öland er en eksotisk del av Sverige. Så nære fastlandet men
enda så annerledes. Vi har med lokal guide som møter oss på
hotellet. Så går turen over den 6 072 meter lange Ölandsbroen
og vi kommer i land på Öland ved Färjestaden, som har navnet
sitt etter fergene som trafikkerte mellom Öland og fastlandet.
Guiden tar oss med på en rundtur på Öland og vi får se landskapet som har gjort øya så populær. Solliden er stedet hvor
det svenske kongeparet har sin sommerresidens. Vi besøker
slottsparken. Det blir også besøk i Borgholm og vi får se noen
av øyas mange vindmøller. Lunsj serveres under dagen og vi
er tilbake i Kalmar på ettermiddagen.

Dag 6: Malmø – Hjemstedene

Vi har en tidlig start fra Malmø. Vi kommer raskt ut på E6 som
vi følger nordover fobi Halmstad, Varberg og Göteborg. Målet er
fergen fra Strømstad til Sandefjord med avgang kl 13.40. Om bord
serveres det et deilig lunsjbord. I Sandefjord vil de som bor sydover
sendes med minibuss mens vi fortsetter mot Oslo fra avstigning.
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Færøyene og Island
8 dager med avreise lørdag 30. mai 2020
Bli med på en uforglemmelig tur til våre naboer gravninger. Begge dager reiser vi på utflukt for å få med
i vest. Vi besøker øyriket Færøyene og sagaøya oss mest mulig av Island. Vi bor på båten under oppIsland. MS Norrøna er skipet som frakter oss rundt holdet.
i Atlanteren. Vi besøker Færøyene båt på turen opp
og ned til Island. Begge ganger arrangeres det interessante 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-
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8 DAGER MED AVREISE 30. MAI 2020

Kr. 13.900,- pr pers i dbl innv lugar med begge
køyene på gulvet B2

Kr. 15.900,- pr pers i dbl utv lugar med begge køyene på gulvet

Kr. 19.700,- 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

Dag 1: Til Hirtshals

Etter en tidlig avreise kommer vi til Larvik hvor vi går om bord
i Color Line sin Superspeed II. Etter avgang kl 8 serveres det
en deilig frokostbufe i restauranten Catch me if you can”. Vi
ankommer Hirtshals kl 11.45. og kjører direkte bort til Smyril
Line sin fergeterminal. Her venter MS Norrøna, det eneste
passasjerskipet som seiler på Nord Atlanteren. Vi sjekker inn
på båten. Innkvartering i valgt lugarkategori. Båtavgang fra
Hirtshals er kl 15.00. En time sener møtes vi til en velkomstdrink samt at man holder et informasjonsmøte om båten og
reisen. Felles middag på kvelden.

Dag 2: I sjøen

for innsekter noen som igjen gir grunnlag for er et rikt fugleliv, særlig 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 orkideer. 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 fiskelandsbyen 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 Reyaorsfjordur 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.

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 Dag 6: Færøyene
øye på en hval eller ørn. Frokost og middag er inkludert. På I dag blir det et nytt gjensyn med Færøyene. Vi legger til kai kl
kvelden viser man en informasjonsfilm om Færøyene.
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 tilknytDag 3: Færøyene
Vi legger til i Torshavn kl 05.00. Torshavn er med sine 19000 tet resten av veinettet på øya. Før den tid var det kun helikopterinnbyggere hovedstad på Færøyene. Frokost serveres på forbindelse 3 ganger i uken. Bygda er oppkalt etter Gæsa en rik
båten. Kl 08.00. begynner vår utflukt. Vi reiser ut av Torshavn kvinne som på 1100 tallet måtte avstå alle sine jordbesittelser til
og over til Eysturoy. På denne øya ligger Færøyenes høyeste kirken. Rundturen tar cirka 4 timer og vi er tilbake i god tid til
fjell, Slættaratindur på 882 meter. Vi reiser gjennom små by- båtavgang kl 21.00.
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 muligheter 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

Dag 7: I sjøen

I dag kan man sitte i Skybaren og nyte utsikten og fordøy inntrykkene 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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Vakre Hardanger

Norheimsund og
Rosendal

4 dager med avreise mandag 15. juni 2020
Hardanger er en opplevelse på våren med snødekte
fjelltopper, isblå fjorder, flotte fossefall og epletrær
i full blomst. Det blir besøk på Norges eneste Baroni – Rosendal. Her får vi en omvisning og spiser en
deilig lunsj i «Drivhuset». I år har vi også lagt inn
en tur til Bergen. Her får vi se kjente steder som fisketorget og den gamle Bryggen. Det blir også et besøk på Troldhaugen, Edvard og Nina Griegs hjem.
I Tyssedal besøker vi kraftstasjonen. Vi får også
høre mer om industrihistorien og kraftutbyggingen
i Tyssedal. Vi skal bo på Sandven Hotell i Norheimsund, et ærverdig og sjelfullt hotell fra 1857.
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4 DAGER MED AVREISE 15. JUNI 2020

Kr. 7.300,Prisen inkluderer:
• 3 netter på Thon Sandven Hotel
• 3 frokoster, 3 lunsjer, 3 middager
• Utflukt til Bergen
• Omvisning på Troldhaugen
• Besøk på Norsk Vasskraftmuseum i
Tyssedal
• Omvisning i Rosendal Baroniet
• Alle ferger
• Bompenger
• Reisen med Arne Johans Bussreiser
Tillegg for enkeltrom kr. 1 050,Påstigningstabell B
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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 Hardangerbroa 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 slekta 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: Utflukt til Bergen

I dag reiser vi til vestlandetshovedstad Bergen. Vi kjører via Tysse
og Trengereid til Bergen. På vei inn til sentrum stopper vi først
ved Edvard Griegs hjem Troldhaugen. Her får vi en omvisning i
hjemmet til Edvard og Nina Grieg. Villaen sto ferdig i 1885 og her
bodde familien i 22 somre. Siden 1928 har stedet vært museum
og besøkes av tusenvis av turister hver sommer. Vi reiser så inn til
sentrum av Bergen. Her får vi se Fisketorget, den game bryggen
og en rundtur på Nordnes. Lunsj på egenhånd. På ettermiddagen
returnerer vi tilbake til hotellet vårt i Nordheimsund.

Dag 4: 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 Industristadmuseum. 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 bosetningen i landet. Muset
holder til i den gamle kraftstasjonen i Tyssedal. Reisen videre går
forbi Odda og Røldal. Dagens lunsj serveres på Haukeliseter før
vi fortsetter over Haukelifjell og gjennom Telemark til våre hjemsteder.

Solskinnsøya Bornholm
7 dager med avreise torsdag 18. juni 2020
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 massiver 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

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.
I har en overnatting i Sverige på vei til Bornholm og
hjemturen går via Ullared. Vil du inn på senteret kan du
det – hvis ikke kan du nyte ettermiddagen på hotellet.
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7 DAGER MED AVREISE 18. JUNI 2020

Kr. 12.500,Prisen inkluderer:
• 1 natt på Hotell i Falkenberg
• 4 netter på Hotell Griffen i Rønne
• 1 overnatting i Ullared
• Båtreisen Ystad – Rønne t/r
• 6 frokoster, 5 lunsjer og 6 middager
• Entre til Sofiero Slott
• Vinsmaking
• Program som beskrevet.
• Lokal guide på Bornholm
• Reisen i buss fra Arne Johans
Bussreiser
Tillegg for enkeltrom kr 2 600,Tillegg for rom med Havsutsikt og
Balkong kr 1 500,- pr rom for 4 netter
Påstigningstabell: B
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Dag 1: Til Falkenberg

fra vingården.Vi besøker også de koselige byene Snogebæk og
Etter opphenting forlater vi Oslo og kjører sydover Østfold Svaneke. I Svaneke har man en populær dropsfabrikk – så en liten
og inn i Sverige. Vi stopper for lunsj i Håby før vi kjører over handel her er kanskje ikke så dumt.
øyene Tjørn og Orust forbi Gøteborg til Falkenberg hvor vi
skal overnatte. Middag på hotellet.
Dag 5: Utflukt til Christiansø
Øst for Bornholm ligger festningsøyene Christiansø og Frediksø,
som frem til 1800 tallet var Danmarks østligste flåtebase. Øyene
Dag 2: Falkenberg - Rønne
Etter en god frokost tar vi plass i bussen og kjører over Halland- oser av gode historier med vakre gamle hus, brosteinsbelagte gater,
såsen og til Sofiero Slott Slottet ble bygged i 1864 av Kronprins gamle kanoner på batteriene, fugler og hele atmosfæren hvor man
Oskar og hans hustru Sophia. Da ekteparet ble kongepar ble slot- føler at tiden nærmest er stoppet opp for mange år siden. Vi reiser
tet bygget om og fikk dagens utseende. Rundt slottet er en fan- med bussen fra hotellet til Gudhjem. Herfra tar vi båten ut til Christastisk park – den ble kåret til Europas vakreste park i 2010. Her tiansø. Velfremme får vi mer informasjon og tid til å se nærmere på
finnes over 10000 rododendron planter. Vi får også servert lunsj i dette sjarmerende stedet. Vi er tilbake på hotellet på ettermiddagen.
slottets kafeteria. Så fortsetter vi videre gjennom Skåne til Ystad Lunsj serveres ute på Christiansø.
hvor vi tar båten over til Bornholm. Her sjekker vi inn på Hotell
Griffen som ligger i sentrum av Rønne ikke mange minuttene fra Dag 6: Bornholm - Ullared
fergekaien. Middag på hotellet.
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 Ullared for overnatting. Vi skal bo på hotellet rett ved
Dag 3: Utflukt til Nord-Bornholm
Etter frokost reiser vi ut med bussen og lokal guide. Vi be- det berømte Gekås Senteret. Så har kan man drive litt shopping på
søker Hammershus festning som er Nord-Europas største for- ettermiddagen hvis man ønsker det. Hvis ikke kan man bare slappe
svarsruin. Videre går turen via de koselige byene Sandvig og av på hotellet. Vi møtes i restaurante for en hyggelig middag.
Allinge. Dagens lunsj spiser vi på Gudhjem Røgeri i Gudhjem
Etter lunsj besøker vi Øster Lars, en av de karakteristiske rund- Dag 7: Til Hjemstedene.
kirkene på Bornholm. Vi kjører også gjennom Almenningen - Da er den siste dagen å denne turen kommet. Vårt første mål er
Danmarks. 3 største skog. Middag på hotellet om kvelden.
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 returnDag 4: Utflukt Syd-Bornholm
I dag går turen til den sydlige delen av Bornholm. Vi skal erer vi til våre hjemsteder.
se de fantastiske strendene på Dueodde – Bornholms sydspiss. Dagens lunsj inntar vi på Li Gadegaard. Her serveres
en såkalt mormors lunsj og vi får også smake på produktene

Innlandsbanen, Ofotbanen
og Lofoten
12 dager med avreise onsdag 24. juni 2020
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Dette er en reise med to fantastiske jernbanestrekninger. Vi starter turen med Innlandsbanen fra
Østersund til Jokkmokk. Innlandsbanen ble i store
deler bygd den gangen Norge og Sverige var i union. I dag er strekningen fra Østersund til Jokkmokk
åpen om sommeren. Store deler av turen går igjennom fantastisk uberørt natur. En hel dag bruker vi
på strekningen. Så skal vi fortsette med Ofotbanen
fra Kiruna til Narvik. Banen går fra Kiruna over
høyfjellet og inn i Norge. Vi kjører ned Norddalen
og langs Rombaksfjorden til Narvik. Begge disse
jernbanestrekningene er blitt mer og mer populær
blant turister for sine naturopplevelser. Fra Narvik går turen videre til Lofoten. Vi bor 3 netter i
Svolvær og får med oss mange av de flotte opplevelsene Lofoten byr på. Fra Lofoten reiser vi med båt

over til Bodø og følger sø Helgelandskysten sydover.
Her får vi med oss De Syv Søstre. Vi kan se «hullet» i
Torghatten. Så bli med oss på en ny og fantastisk reise i
Sverige og Norge.

12 DAGER MED AVREISE 24. JUNI 2020

Kr. 24.900,Prisen inkluderer:
• 1 natt på Hotell Kung Gôsta i Mora
• 1 natt på Quality Hotel Grand
Østersund
• 1 natt på Hotel Jokkmokk i 		
Jokkmokk
• 1 natt på Hotel Gran Royal i Narvik
• 3 netter på Thon Hotel Lofoten i 		
Svolvær
• 1 natt på Scandic Havet i Bodø
• 1 natt på Scandic Syv Søstre i
Sandnessjøen
• 1 natt på Scandic Rock City i Namsos
• 1 natt på Quality Skifer Hotel Oppdal
• 11 frokoster, 10 lunsjer, 11 middager
• Tur med Innlandsbanen fra
Østersund til Jokkmokk
• Tur med Ofotbanen fra Kiruna til
Narvik
• Besøk hos Smeden i Sund
• Besøk på Borg Vikingmuseum
• Besøk på Peter Dass Museet
• Alle Ferger
• Reiseleder
Bussreisen med Arne Johans
Bussreiser
Tillegg enkeltrom kr 4 300,Påstigningstabell: B

fargeklatt som produserer og smir skarver. Han har også et eget
Dag 1: Hjemstedene - Mora
Etter påstigning setter vi kursen mot Kongsvinger og videre marinemuseum med mange gode gamle båtmotorer. I dag spiser vi
inn i Sverige. Så følger vi E-16 nordover mot Mora. Mora lunsj i fiskeværet Reine. På ettermiddagen besøker vi vikingmuseet
er også stedet hvor det er målgang på det berømte skiløpet på Borg. En dag med mange opplevelser og flott natur.
Vasaloppet. I Mora skal vi bo på Hotell Kung Gusta. Middag
på hotellet.
Dag 7: Fridag i Svolvær
I dag har vi fridag. Frokost og middag på hotellet. Hotellet ligger
i sentrum av Svolvær her er det ange gallerier og koselige kafeer.
Dag 2: Mora - Østersund
Vår reise går videre nordover. Turen går gjennom Södra Norrland. Det er også muligheter til å ta turen til Kabelvåg. Her finner man
Her er mye skog og vann., I Sveg finner vi verdens største bjørn, Lofotmuseet som forteller om væreiere og fiskernes liv og leven i
laget i tre. Hele 210 kubikkmeter med virke og 570 000 spiker gamle dager. Et besøk på akvariet eller i Lofot Katedralen er også
sørger for at Sveg innehar denne tittelen. Sveg er også fødested å anbefale.
til forfatteren Henning Mankell. På ettermiddagen kommer vi til
dagens mål Østersund of vår hotell Clarion Hotell Østersund.
Dag 8: Svolvær - Bodø
Etter noen uforglemmelig dager, må vi ta fatt på hjemveien. På ny
krysser vi Vestfjorden med ferge fra Moskenes til Bodø. Vi ankomDag 3: Østersund - Jokkmokk (Togreise)
Det blir en tidlig frokost i dag. Vi setter bagasjen i bussen og mer Bodø kl 16.00. og rekker en liten rundtur i byen før vi sjekker
begir oss i vei ned til jernbanestasjonen. Her er det togav- inn på Scandic Havet. Felles middag på kvelden.
gang kl 07.30. Innlandsbanen er blitt et lite ikon i den svenske
togtrafikken. Banen er kun åpen i sommermånedene og tar oss Dag 9: Bodø – Sandnessjøen
med på en fantastisk reise nordover til Jokkmokk. Det er mu- Rett utenfor Bodø svinger vi inn på RV 17 som bringer oss sydover
ligheter å kjøpe mat på toget og toget stopper også for lunsj i langs Helgelandskysten, en av landets vakreste veistrekninger. Vi
Vilhelmina. Vi har da bestilt felles lunsj til hele vår gruppe. tar en stopp ved Saltstraumen – en av verdens sterkeste malstrømOm bord finnes også toaletter, WIFI og ladepunkt med USB. mer. Rett før Ørnes passerer vi minnesmerket etter ubåten Urædd,
Etter en fantastisk dag kommer vi til Jokkmokk kl 19.10. Vi som sankt rett utenfor kysten her. Vi passerer også gjennom Svargår så 10 minutter bort til Jokkmokk Hotell hvor vi skal bo. tistunnellen og videre langs Hålandsfjorden til Forøy, hvor vi kan
Middag på hotellet.
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 utsikt mot
Dag 4: Jokkmokk - Ofotbanen - Narvik
En ny dag og en ny spennende jernbaneopplevelse. Etter havet. Vi kjører langs fjord og fjell, langs Sjona til Nesna. Her
frokost reiser vi mot gruvebyen Kiruna. Her får vi så og høre ferger vi over Ranafjorden til Levang. Vi ankommer Sandnessjøen
mer om histrien rundt gruvene i Kiruna. Vi spiser så en felles for overnatting.
lunsj. Kl 14.49. har toget vårt avgang. Togreisen tar oss med
opp på høyfjellet og vi passerer grensen til Norge. Vi fortset- Dag 10: Sandnessjøen – Namsos
ter ned Norddalen og langs Rombaksfjorden til Narvik. Vi an- På Aldstadhaug holdt dikteren og presten Peter Dass til. Her har
kommer Narvik kl 17.37. I Narvik bor vi på Quality Grand man bygd opp et helt nytt museum. Vi får en omvisning i kirken og
Hotel Royal. Hotellet ligger rett ved jernbanestasjonen. Vi på museet. Fra Tjøtta tar vi fergen over til Forvik og nok en ferge
sjekker inn og møtes til middag i hotellets restaurant.
over Velfjorden til Horn. Vi passerer Brønnøysund og dagens siste
ferge tar vi fra Vennesund til Holm. Vi passerer Høylandet og kommer til Namsos på ettermiddagen for overnatting.
Dag 5: Narvik - Vesterålen - Svolvær
I dag skal vi ende opp i Lofoten, men først skal vi ta en avstikker til Vesterålen og det idylliske fiskeværet Nyksund. Her Dag 11: Namsos – Oppdal
har ildsjeler fra Holland restaurert flere av bygningene som I dag reiser vi videre sydover fra Namsos via Sundet og Årnes og
var preget av sterkt forfall. Nå skinner flere av husene langs Ørlandet. Vi spiser unsj på Ørland Kysthotell. Vi fortsetter med ferbryggen av fordums prakt. Vi spiser en deilig lunsj og rusler gen fra Brekstad over Kråkvågfjorden til Valset. Så kjører vi langs
så tilbake til bussen. Så kjører vi via Stokkmarknes til Melbu. Trondheimsfjorden forbi Orkanger og til vintersportstedet Oppdal
Herfra tar vi ferge over til Fiskebøl også til Svolvær og Thon for overnatting.
hotellet som ligger midt i sentrum.

Dag 6: Utflukt i Lofoten

Dag 12: Oppdal - Hjemstedene

Vi inntar en god frokost før vi begynner på turens siste dag. Vi
I dag skal vi på utflukt i Lofoten. Vi reiser først ut til glass- reiser sydover gjennom Gudbrandsdalen og stopper for lunsj ved
blåsern i Vikten. Vi skal besøke Smeden i Sund – en ordentlig Lillehammer. Siste etappe langs E-6 til Oslo og videre til våre
hjemsteder.
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Vilnius og Masurien

7 dager med avreise 29. juni 2020

Litauen er den sydligste av de 3 baltiske statene.
Et glemt imperium som strakte seg fra Østersjøen
til Svartehavet. Hovedstaden Vilnius er de gamle
kulturers by - den jødiske og den polske. Samtidig er det en by hvor gatebilde preges av den unge
generasjonen som har omformet Litauen fra en
Sovjetrussisk republikk til et EU-land. I byens sentrum finner vi den historiske plassen Katedros Aikst
og her ligger også Vilnius katedralen bygget i 1784.
Det blir også utflukt til middelalder hovedstaden
Trakai som ligger litt vest for Vilnius. Masuria er
en historisk region i det nord-østlige Polen og landets største sjø landskap, med over 2000 innsjøer
og vann. Her finner er rikt fugleliv med storker og
svaner. Vi besøker også Hitlers Ulvehi som var hans
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hovedkvarter under 2. verdenskrig. Det blir også en båttur på Polsen største innsjø Sniardwy. Hjemturen går
med ferge fra Gdynia til Karlskrona, men får vi går om
bord i båten skal vi se nærmere på den store korsridderborgen Malbork g den sjarmerende havnebyen Gdansk.
Så her er det mange nye opplevelser

7 DAGER MED AVREISE 29. JUNI 2020

Kr. 13.700,Prisen inkluderer:
• Båtreisen Karlshamn – Klaipeda i dbl
innvendig lugar
• Båtreisen Gdynia – Karls Krona i dbl
innvendig lugar
• 2 netter på Best Western Hotell
Vilnius
• 2 netter på Hotell Mikolajki
• 6 frokoster
• 5 lunsjer
• 6 middager
• Lokal guide fra Klaipeda til Vilnius
• By guide i Vilnius
• Lokal guide på utflukt til Trakei
• Besøk på Gruto Parken
• Båttur på Sniardwy Sjøen
• Besøk og guiding i «Ulvehiet» til
Hitler
• Entre og Omvisning på Malbork
• Lokal guide i Gdansk
• Reiseleder
• Bussreisen med Arne Johans
Bussreiser
Singel rom og innv. sgl lugar kr 3 400,Singel rom og utv. sgl lugar kr 3 950,Dobbel utvendig lugar kr 350 pr pers
Påstigningstabell: D

Dag 1: Til Karlshamn
Etter en tidlig morgen reiser vi sydover langs østsiden av
Oslofjorden og krysser grensen til Sverige ved Svinesund. Vi
følger E-6 fobi Uddevalla og Gøteborg. Ved Halmstad dreier
vi østover mot Karlshamn. Her skal vi gå om bord i båten til
DFDS som tar oss med over til Klaipeda i Litauen. Vi spiser
middag på båten. Innkvartering i valgt lugar kategori. Båtene
er beregnet for transport og vi finner ikke de samme fasilitetene
som på f.eks. Oslo-Kiel. Her er det snakk om å spise sove og
våkne i Klaipeda.

lakkenes fremste reisemål i eget land. Store skoger, blanke sjøer,
lave åser og storker i tusentall. Så fjernt fra all verdens forurensing
finnes kanskje noen av de reneste områdene i Europa. Vi spiser
lunsj i byen Augustow som ble grunnlagt i 1496 og fikk senere
byrettigheter av Kong Sigismund den 2. Augustus. Vi reiser videre
igjennom naturskjønne områder til den lille byen Mikolajki hvor vi
skal bo 2 netter på Hotell Mikolajki som er et 5* hotell. Hotellet
ligger vakkert til nede ved Mikolajki sjøen. Hotellet har også svømmebasseng og egen bowlingbane.
Dag 5: Opphold i Mikolajki
Ikke så langt fra hotellet ligger deet vi kjenner som Hitlers Ulvehi. Midt inne i en tett sumpete skog ligger ulvehiet, et godt sikret
bunkeranlegg som var Hitlers hovedkvarter under 2. verdenskrig.
Det var her han oppholdt seg mest. Her fantes det 50 bunkere med
opptil 10 meter tykke betongvegger, vakttårn, piggtråd og alt godt
minelagt. I dag er dette et friluftsmuseum. Vi får en guidet omvisning. I dag skal vi også på båttur på Sniardwy innsjøen, som er
Polens største Innsjøen er 22 x 13 kilometer og største dybden er
23 meter. Båtturen tar omtrent 1 timer og vi nyter resten av dagen
på hotellet.

Dag 2: Klaipeda – Kaunas – Vilnius
Vi spiser frokost på båten før vi ankommer havnebyen Klaipeda.
Vel i land så møter vi vår svensktalende guide som skal være med
oss på resten av turen til Vilnius. Klaipeda er den 3 største byen i
Litauen og er en typisk havneby. Det bor snaue 200 000 innbyggere her. Etter løsrivelsen fra Sovjet var byen preget av nedgangstider, men i det senere år har havnen begynt å blomstre igjen og
næringsaktivitetene er økende. Etter en liten rundtur i Klaipeda
fortsetter vi mot den nest største byen – Kaunas. Her spiser vi
lunsj. Ved Kaunas flyte elvene Nemunas og Neris sammen. Av de
400 000 innbyggerne i Kaunas er nesten alle Litauere. Vi vandre
litt i gamlebyen og får se det hvite rådhuset med sitt 53 meter Dag 6: Mikolajki – Gdynia
høye tårn. Så er det den siste etappen inn til Vilnius hvor vi skal Etter et deilig opphold på Hotell Mikolajki sier vi takk for oss og
bo i 2 netter.
setter nesen videre vestover. Vi skal besøke en av de store severdighetene i Polen, korsridderborgen Malbork, som var hovedsete
Dag 3: Vilnius og Trakai
for den tyske ridderordenene på 13,14 og 1500 tallet. På denne
Vår lokalguide møter oss på hotellet for å ta oss med på en tiden en av de sterkeste festningen i Europa.
rundtur i «Vår Kongelige By». Vilnius betyr nettopp dette. Vi Vi får en guidet omvisning på Festningsområdet. Vi spiser også
besøker domkirken, universitetet som har lange tradisjoner. lunsj på en hyggelig restaurant i nærheten. Vår neste severdighet er
I byen finner man over 1200 bygninger av eldre dato. Etter Gdansk, som var en av de viktigste byene under Hansatiden. Det
rundturen i sentrum reiser vi 30 km vestover til Trakai som var i Gdansk at man startet fagforeningen Solidaritet som resulterte
var hovedstad i Litauen i middelalderen. I 200 år var slottet og i et maktskiftet i Polen. Vi gjør et stopp i Gdansk og besøker Gamle
festningen Trakai et maktsentrum. Når denne perioden gikk byen med Langetorget og Neptun brønnen. Her finner vi også Marmot slutten ble festningen brukt som fengsel. I dag er hovedat- iakirken som er den største i Polen med plass til 20 000 personer. Vi
traksjonen det restaurerte mursteins slottet ute i sjøen Galve. møter vår lokal guide som tar oss med på en byvandring i Gdansk.
To lange trebroer fører oss ut til slottet. Vi spiser felles lunsj Guiden er også med oss i bussen på vei til Gdynia. I Gdynia går
ute i Trakai. Etter besøket returnerer vi til Vilnius.
vi om bord i en av fergene til Stena Line som skal ta oss med over
til Sverige og Karlskrona. Det serveres en aftensbufeet på båten.
Dag 4: Vilnius – Mikolajki
Båtavgangen er kl 21, men vi slipper om bord tidligere.
I dag forflytter vi oss fra Litauen til Polen. Dagens første stopp
er Gruto Parken. Her har man samlet mange av Lenin statuene Dag 7: Karlskrona – Drammen
og andre Sovjet symboler som ble mindre aktuelt å ha rundt i Vi spiser en solid frokost før vi legger til kai i Karlskrona. Her tar
Litauen etter løsrivelsen i 1991. Vi krysser så grensen til Polen vi igjen plass i bussen og setter kursen mot Norge. Lunsj serveres
og kommer inn i området som heter Masurien. Dette er po- underveis. Vi ankommer Drammen sent på ettermiddagen.
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Flor og fjære
5 dager med avreise 11. juli og 19. august 2020
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 høyfjellsnaturen 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.
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5 DAGER MED AVREISE 11. JULI OG
19. AUGUST 2020

Kr. 9.490,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 1 400,Påstigningstabell: G
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Dag 1: Til Farsund

Dag 5: Hovden - Hjemstedene

Dagens etappe går via Sørlandet til Maritim Hotell i Farsund Etter en deilig frokost starter turen med noen mil i flott høyfjellfor overnatting. På veien dit stopper vi og spiser lunsj.
snatur, ned til Haukeligrend. Dagens lunsj inntas på Norsjø Hotell.
Siste etappe via Gvarv, Skien, Vestfold og til Oslo

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 bratte stigninger ved Jøssingfjorden. Lunsj serveres i Egersund. På
Jæren besøker vi også utsalget til Sandnes Garn og Høyang Polaris. 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 engelskhage, urtehage og i fjor en norsk staudehage. Så her skjer det
stadig forandringer og hvert år er det nye planter, farger og samensetninger. 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.

Stockholm og Helsingfors
6 dager med avreise tirsdag 7. juli 2020
Stockholm markedsfører seg som ”skjønnheten ved
vannet”. Og vannet har satt sitt preg på byen. Den
omtales også som Nordens Venedig. Bygget på 14
øyer mellom innsjøen Mälaren og Østersjøen. Det
maritime har alltid betydd mye for Stockholm. I dag
går det ferger til Finland, Estland, Latvia, Åland og
Gotland. Byen besøkes også av mange cruiseskip i
løpet av sommeren. Fra Strandvegen går det et utall
av sightseeing båter på korte skjærgårdsturer. Sveriges mest besøkte museum knyttes også til sjøen.
Vasamuseet forteller historien om det fantastiske
Vasaskipet som kullseilte på jomfruturen, etter bare

1300 meters seilas. I nærheten finner vi også Skansen,
Grøna lund og Junibacken som tar for seg alle figurene
til Astrid Lindgren. Båtreisen til Heldsingfors byr på en
praktfull seiling i en skjønn skjærgård både på svensk
og finsk side. I Helsingfors står kuluren sterk. Vi finner
praktfulle kirkebygg som Tempelplass kirken og ikke
minst Storkirken som troner på en høyde over havnen.
Finsk design er også velkjent. Her finner vi glass, porselen, verktøy, kles og møbeldesign. Så bli med på spennende dager i Stockholm og Helsingfors.

6 DAGER MED AVREISE 7. JULI 2020

Kr. 12.600,28
Prisen inkluderer:
• 2 natt på Scandic Hotel No 53. i
Stockholm
• 1 natt på Scandic Grand Marina i
Helsingfors
• Båtreisen Stockholm-Helsingfors t/r
i dbl utvendig lugar
• 5 frokoster
• 4 lunsjer
• 5 middager
• Lokalguide i Stockholm
• Lokal guide i Helsingfors
• Entre til Tempelkirken i Helsingfors
• Entre til Vasaskipsmuseet
• Entre til Skansen
• Båttur i Helsingfors Skjærgård
• Reiseleder
• Bussreisen i buss fra Arne Johans 			
Bussreiser
• Bompenger og veiavgifter
Tillegg enkeltrom kr 1 500,Tillegg singel lugar kr 1 500,		
Påstigningstabell: B
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Dag 1: Til Stockholm

gang kl 17.00. og vi møtes i skipets restaurant. Her serveres det en
Turen går via Askim og Mysen til Ørje, hvor vi krysser deilig aftensbufeet med varme og kalde retter. Det er også inkludert
grensen og kjører inn til Sverige. Etter en kaffestopp fortsetter drikke til maten (vin,øl og mineralvann.
vi til Väneren og Karlstad, hvor vi spiser lunsj. Fra Karlstad
fortsetter vi mot Stockholm. Vi passerer Karlskoga, Arboga og Dag 4: Helsingfors
Eskilstuna før vi ankommer Stockholm. Overnatting på Scan- Frokost serveres på båten før vi ankommer Helsingfors kl 10.00.
dic Hotel No 53, som ligger sentralt i sentrum av Stockholm. Utenfor terminalen møter vi igjen bussen og vår lokale finske
Middag på hotellet.
guide. Hun snakker svensk og tar oss med på en 3 timers rundtur
i Helsingfors. Vi får se monumentet over komponisten Sibelius,
Olympiaparken, Esplanaden, havneområdet, domkirken og den
Frokost på hotellet. Vår lokal guide møter oss på hotellet og litt spesielle Tempelplass kirken. Turen avsluttes i sentrum. Lunsj
blir med oss på en rundtur i Sveriges hovedstad. Vi stifter på egenhånd. Tidlig på ettermiddagen kjører vi opp til vårt hotell,
nærmere bekjentskap med sentrum av Stockholm og Gamla Scandic Grand Marina. Middag på hotellet
Stan. Her ligger også slottet og den vakre domkirken vi avslutter rundturen med lunsj på Skansen. Gode og mette kan vi Dag 5: Opphold i Helsingfors
se nærmere på Skansen som er verdens første friluftsmuseum. Etter en deilig frokost setter vi bagasjen i bussen. Vi har hele da150 hus forteller hvordan man levede i tidligere tider. Man kan gen til fri disposisjon i Finlands hovedstad. De som ønsker kan
også besøke bjørnene på Bjørneberget.
være med ut til Arabia som er blitt et senter for finsk designe med

Dag 2: Opphold i Stockholm

Dag 3: Opphold i Stockholm

Vi starter dagen med en god frokost. Etter frokost besøker
vi Vasamuseet hvor det fantastiske Vasaskipet er utstilt. Skipet ble sjøsatt i august i 1628 og sank etter bare 1300 meters seilas. I 1956 ble skipet lokalisert og etter hvert hevet. I
1990 åpnet dette fantastiske museet. Andre severdigheter på
Djurgården er Nordiska Museet, Junibacken med skikkelser
fra Astrid Lindgrens verden. Du finner også Aquaria, Grøna
Lund og Liljevalchs konsthall her, så Mange severdigheter på
Djurgården. Bussen tar oss med bort til sentrum, Lunsj på
egenhånd. Så kjører bussen ned til Vasaskipmuseet. Kl 15.45.
kjører vi ned til Vartahamnen hvor Silja Line sitt skip venter
på oss. Overnatting i doble utvendige lugarer Båten har av-

flere forskjellige fabrikkutsalg. Det blir også arranger en båttur i
skjærgården utenfor Helsingfors. Rundturen tar cirka 1 time.
Lunsj på egenhånd Kl 16.00 samles vi ved fergeterminalen. Her får
vi utdelt våre boardingkort og går nok engang om bord i Silja Line
sitt skip. Båtavgang er kl 17.00. og vi samles i restauranten til en
deilig aftensbufeet inkludert drikke.

Dag 6: Stockholm – Hjemstedene

Innseilingen til Stockholm er fantastisk. Vi legger til kai i Vartahamnen kl 09.30. Når alle er om bord reiser vi ut av Stockholm
og videre vestover mot Norge og våre hjemsteder. Lunsj serveres
underveis.

Karpacz Polen
10 dager med avreise tirsdag 14. juli 2020
Karpacz er et populært kur og skisportsted i
sørvestlige Polen. På sommeren er det veldig populært med vandreturer i området som ligger rett ved
fjellkjeden Karkonosze. Hotellet vi skal bo på heter
Golebiewski og har store solterrasser, badebasseng
og SPA områder. I tillegg har vi all Inklusive på hotellet i Polen. Så her er det fri bar fra kl 11 til kl 21.
Vi bruker Karpacz som utgangspunkt når vi reiser på
utflukter til Julias glasbruk, Ksiaz slott og den lille

byen Jelenia Gora. På 1800 tallet ble Vagn Stavkirke
fra Valdres flyttet ned her. Vi avlegger den et besøk
og får også med oss en liten orgelkonsert i kirken. På
veien sydover besøker vi Spreewald og blir med på en
kanaltur med de velkjente Kahn båtene. På hjemturen
rekker vi også en snartur innom Berlin.

10 DAGER MED AVREISE 14. JULI 2020

Kr. 16.900,30

Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo-Kiel i dbl innvendig
lugar t/r
• 1 natt på Hotell Schloss i Lübbenau
• 5 netter på Hotell Golebiewski i
Karpacz
• 1 natt på Inter City Hotell i Schwerin
• 9 frokoster
• 9 middager
• 4 lunsjer
• All Inclusive på hotell Golebiewski
• Båttur med Kahnbåter i Spreewald
• Besøk på glasbruk
• Besøk i Vagn Stavkirke inkl orgelkonsert
• Besøk i Jelenia Gora
• Besøk på Ksiaz Slott
• Veiavgifter
• Reiseleder
• Bussreisen med Arne Johans
Bussreiser
Tillegg enkeltrom kr 1 800,Tillegg singel lugar kr 2 400,Tillegg utv. lugar kr 1 000,- pr lugar
Påstigningstabell: A

Dag 1: Til Oslo

bygget en spektakulær restaurant. Det blir også besøk i den lille
Etter påstigning fortsetter vi inn til Color Line-terminalen byen Jelenia Gora med sitt historiske bysenter og sjarmerende torg.
i Oslo. Skipet har avgang kl 14. Vi slapper av og nyter fa- Her finner man en kopi av Katarina kirken i Stockholm. Det er også
masse hjort i området. Jelenia betyr hjort på polsk. Vi er tilbake på
silitetene om bord fram til felles middag om kvelden.
hotellet om ettermiddagen

Dag 2: Kiel – Lubbenau

Vi nyter en deilig frokost mens vi seiler inn Kiel fjorden. Vel i land
tar vi plass i bussen og setter kursen mot Berlin. Vi passerer den
gamle grensen mellom Øst og Vest Tyskland og kjører i utkanten
av Berlin og videre sydover mot området Spreewald. Her skal vi
bo på hotell Schloss Lubbenau. Lübbenau er en av Hovedbyene i
dette spesielle området Spreewald.

Dag 6: Utflukt til Ksiaz Slott og Vagn Kirke

Den enorme eventyrborgen kneiser dramatisk på toppen av en
klippe og var det strategiske tilholdsstedet for den lokale fyrsten
Bolko 1. kalt den strenge. Borgen ble bygget på slutten av 1200
tallet. Så var den i familie Hochbergs eie fra 1509 og frem til 1941
da den ble Nazistenes hovedkvarter. Borgen ble så restaurert frem
til i dag. Hvert år arrangeres et av Polens mest berømte og dyreste
nyttårsball her. Turen går så videre til Vagns Stavkirke og vi får
Dag 3: Lübbenau – Karpacz
I dag begynner vi med en båttur med Kahn båt. Dette er Spree- høre historien om hvordan stavkirken fra Vang i Valdres havnet her
wald sine Gondoler. Vi seiler gjennom naturskjønne områder i de polske fjellene. Vi har også bestilt en orgelkonsert som vi skal
og får stifte bekjentskap og smake på områdets spesialitet som overvære.
er sylteagurker. Turen går videre mot Görlitz. Denne byen er
delt i to. En del i Tyskland og en del i Polen. Vi besøker byens Dag 7: Opphold i Karpacz
bryggeri. Dagen siste etappe går til vårt hovedmål Karpacz. Så har vi nok en dag til bare å nyte livet på hotellet og i næromHer sjekker vi inn på vårt hotell Golebiewski. Hotellet har 2 rådene. Her finnes og en Bowlingbane, butikk og en sommer bobbadelandskap med både innendørs og utendørs basseng. Her bane hvis man vil ha litt action. Vi håper på pent vær så man kan
er flere badstuer og en stor SPA avdeling. Vi møtes til middag slappe av på solterrassen og nyte en liten forfriskning fra baren.
i hotellets restaurant.

Dag 4: Opphold i Karpacz

I dag kan vi bare slappe av og bli bedre kjent med området. Vi
har ordnet slik at vi har «all inclusive» under oppholdet. Så fra
kl 11.30. til kl 21.00. Er alle drikke inkludert mineralvann, vin,
øl, likører og drinker. Det er også inkludert en snacks bufeet
og desserter. Hotellet ligger på 800 meter over havet og her er
fine turveier og stier for å gå turer i denne flotte naturen. Hotellet har også store solterrasser hvor man kan slappe av ved
bassenget og nyte utsikten.

Dag 8: Karpacz. Schwerin

Så tar vi farvel med vårt flotte hotell, og reiser nordover mot Tyskland. Vi krysser grensen ved Forst og kommer til Berlin for lunsj.
Vi rekker også en liten rundtur i sentrum av Berlin før lunsj. God og
mette begynner vi på dagens siste etappe til Schwerin, som er hovedstad i Mecklenburg Vorpommern. Schwerin er kjent for sitt store
slott som ligger ute Schweriner See. Middag serveres på hotellet.

Dag 9: Schwerin – Kiel

Etter en god frokost reiser vi mot havnebyen Kiel. Her ligger Color
Line sin flotte ferge og venter på oss. Båtavgangen er kl 14.00. Vi
kan også anbefale en tur på dekk og nyte utseilingen av den 17 km
Dag 5: Glasbruk og Fiskeoppdrett
I nærheten av vårt hotell ligger glasshytten Julia. Her lange Kielerfjorden. På ettermiddagen møtes vi til aftensbufeet i
produserer man krystallglass, boller og andre produkter til restauranten Grand Bufeet på dekk 6. Det er også show i Showveldig hyggelige priser. Vi får en omvisning og besøker ste- lounge kl 19 og kl 21.
dets fabrikkutsalg. Allerede i middelalderen begynte man å
produsere glass her. Området i fjellene var vanskelig å dyrke, Dag 10: Oslo - Hjemstedene
men rikt på silisium, brensel og vann som er hovedingredi- Under innseilingen til Oslo nyter vi en deilig frokost. Vel i land tar
ensene i glassproduksjon. Dagen lunsj skal vi spise på restau- vi nok engang plass i bussen og returnerer til våre hjemsteder.
rant Aquakultura. Her driver man med fiskeoppdrett og har
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Spelet om Heilag Olav

og spelet Elden
Den gylne omvei
6 dager med avreise søndag 26. juli 2020

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 avstikker 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 bebyggelsen 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.
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6 DAGER MED AVREISE 26. JULI 2020

Kr. 11.900,Prisen inkluderer:
• 2 natt på Bergstaden Hotell
• 2 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 enkeltrom kr 1 900,Påstigningstabell: B

Dag 1: Til Oppdal

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 sykkelreperatør 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 oppleve spelet Elden som spilles i slagghaugene på Røros. Forestillingen starter kl 21.30, og er en stemningsfull forestilling i
flotte kulisser.

Dag 2: Oppdal – Trondheim – Steinkjer

Etter frokost begir vi oss ut på en spasertur i gamle Røros, vi
besøker den vakre Røros kirke, ser den gamle bebyggelsen ved
slagghaugene. Lunsj serveres på hotellet. Etter lunsj reiser vi videre over fjellet til Selbu Her står Selbugubben som er korrekt
antrukket i strikkagenser og selbuvotter. På fjellet er gode muligheter 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 – Stiklestad

Dag 4: Stiklestad – Røros

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 sammensatt 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 reiser til Stiklestad. Under spelet arrangeres det middelalderdager på
Stiklestad med mye og se på. Før forestillingen begynner serveres
det sodd i restauranten.

Dag 5: Røros – Elden

I Trondheim møter vi vår lokal guide som tar oss med på en 3 timers rundtur i byen. Vi besøker Haltdalen Stavkirke på Sverresborg
- Trøndelag Folkemuseum og Kristiansten Festning. Vi passerer
Stiftsgården, Nidaros Domkirke, Gamle Bybro, NTNU-Gløshaugen, 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.

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 kulturopplevelser, der både tradisjon og nyskapning er ivaretatt. Vi har
med oss lokal guide som forteller oss om alle severdighetene. Dag 6: Røros – Hjem
Vi besøker bl.a. Nils Aas muséet og Gangstad Gårdsysteri – Vi inntar en god frokost før vi begynner på turens siste dag. Vi
som foruten ost lager en helt himmelsk is.
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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Gotland
7 dager med avreise søndag 9. august 2020
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Gotland ligger midt i Østersjøen, 9 mil fra svenskekysten og 13 mil fra Latvia. Til vanlig er det
nærmere 58 000 fastboende personer på øya, men
om sommeren mangedobles antallet. Gotland er
nemlig et svært populært feriested. Den største
byen, Visby, har en av verdens best bevarte middelalderbymurer. Visby har stått på UNESCOS
verdensarvliste siden 1995. Byen var et fremtredende medlem i handelsforbundet Hansa på
1100- og 1200-tallet, og fortsatt er mange av
datidens bygninger og kirkeruiner bevart. Visby
er også en av byene i Sverige med høyest restauranttetthet, noe som lokker til mange kulinariske
smaksopplevelser. Lam, fisk og lokalproduserte
råvarer som asparges og trøffel er blant spesialitetene. Den gotlandske sommernatten er lang og

lys. Da omgås barnefamilier med festsugne vennegjenger og forelskete par i alle aldre på Visbys
gater. Hele atmosfæren oser av sommer og ferie,
nesten som på kontinentet. Ute på landet finner
du ikke bare variert natur med karrige heier, skog
og enger, men også over 90 middelalderkirker,
fornminner fra vikingtiden og mengder av kunsthåndverkere av høy klasse. Den nærmere 800
kilometer lange kysten har både langgrunne
sandstrender, rullesteinstrender og strandenger.
Øya er kjent for sine kalksteinpilarer, mektige
steinformasjoner som havet og vinden har meislet ut. Klimaet er mildt med mange soltimer og
varme høster.

7 DAGER MED AVREISE 9. AUG. 2020

Kr. 13.200,Prisen inkluderer:
• 1 natt på Quality Hotel Park i 		
Sødertelje
• 4 netter på Scandic Hotell Visby
• 1 natt på Rönnums Herregård
• Båt Nynäshamn – visby
• Båt Visby Oskarshamn
• Båt Strømstad Sandefjord.
• Lokal guide på Gotland
• 6 frokoster, 4 lunsjer og 6 middager
• Bussreisen med Arne Johans
Bussreiser
Tillegg for enkeltrom kr 4 200,Påstigningstabell: B
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Dag 1: Oslo -– Sødertelje

Etter påstigning og fortsetter via Ørje og videre mot Karlstad. I
Ørebro har vi dagens lunsj pause. På ettermiddagen ankommer
vi Sødertelje for overnatting. Vi skal bo på Quality Hotel Park.
Middag på hotellet.

Dag 2: Sødertelje – Visby

Etter frokost tar vi plass i bussen og kjører ut til havnebyen
Nynäshamn. Overfarten til Gotland tar 3 timer. På båten er det
kafe slik at man kan kjøpe seg noe og spise. Vi legger til kai
i Visby, hovedstaden på Gotland, På kaien møter vi vår lokal
guide som tar oss med på en liten sightseeing i Visby. Store
deler av rundturen foregår til fots. Etter sightseeingen sjekker
vi inn på vårt hotell, Scandic Hotell Visby..Hotellet ligger rett
ved havnen. Så her er det lett adgang til Visby sentrum med
butikker, kafeer og restauranter. (cirka 10 minutter å gå fra
hotellet).

Dag 3: Utflukt på den sydlige delen av Gotland

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

triumfkrusifikset. Kirken er fra 1200 tallet. Vi er tilbake i Visby på
ettermiddagen. Middag på hotellet.

Dag 4: Utflukt til den nordre delen av Gotland

I dag kjører vi nordover. Farö heter den lille øya på Gotlands nordspiss. Fergeturen ut til Farö tar bare 10 minutter. Her ute bor det
600 fastboende. Vegitasjonen på Farö består av krattskog, beitemarker og myrområder. Det var på Farø Bergmann hadde sitt sommerhus og bodde store deler av året.. Ved kysten finner man lange
og flotte sandstrender. Vi spiser lunsj iløpet av dagen og returnerer
til Visby på ettermiddagen.

Dag 5: Opphold i Visby

På tidligere turer til Gotland så har gjestene ønsket litt mere tid i
Visby. Derfor er også denne turen utvidet med 1 dag, som er fri og
til egen disposisjon i Visby. Frokost og middag på hotellet.

Dag 6: Visby – Oskarshamn – Vänersborg

Vi spiser en god frokost og tar farvel med Gotland. Båtavgang
fra Visby kl 07.30. På hjemturen skal vi seile til Oskarshamn som
ligger litt lengre syd i Sverige. Overfarten tar 3 timer. Fra Oskarshamn reiser vi gjennom Småland og Vestra Götaland til Vänersborg for overnatting på Rönnums Herregård. Middag serveres i
restauranten.

Dag 7: Vänersborg – Hjemstedene

Fra Lidköping reiser vi til Strømstad hvor vi tar båten kl 13.40.
over til Sandefjord. Om bord serveres et deilig lunsjbord. Det er
også muligheter til å handle tax-free på båten. I Sandefjord går vi
igjen om bord i bussen og tar fatt på siste etappe til våre hjemsteder.

Vakre Rhindalen og Rüdesheim
8 dager med avreise søndag 1. august 2020
Rhindalen er alltid et populært reisemål. På toppen
av vinbergene troner romantiske middelalderborger,
borgeruiner og pittoreske slott. De mange sjarmerende vinbyene, og spesielt Rüdesheim, trekker mange
turister hvert år. I Rüdesheim er det et yrende liv fra
morgen til kveld, og stemningen i Drosselgasse må
bare oppleves. Vinhus og restauranter med hyggelig
musikk ligger tett i tett. 4 netter skal vi bo i den tyske
«vinhovedstaden». Vin er en sentral faktor i både

Rhin og Moseldalen. Her blir det Smaksprøver og
innføring i de forskjellige druesorter og vinkvaliteter
En båttur på Europas store vannvei Rhinen hører også
med. Men dalførene som engang dannet Romerrikets
grenser har mye mer å tilby sine turister. Bli med og
bedøm selv!
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8 DAGER MED AVREISE 1. AUG. 2020

Kr. 14.900,Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo - Kiel i 3 stjernes
innvendig dobbel lugar t/r
• 4 netter på Hotell Trapp i Rüdesheim
• 1 natt på Hotell Remarque i
Osnabrück
• 7 frokoster, 2 lunsjer, 7 middager
• Vinsmaking i Rhin- og Moseldalen
• Besøk på Asbach Uralt
• Båttur på Rhin
• Reiseleder med på hele turen
• Reisen i moderne turistbuss
• Program iht beskrivelse
Tillegg for enkeltrom kr 1 400,Tillegg singel lugar kr 2 500,Tillegg utvendig lugar kr 1 000 pr lugar
Påstigningstabell: A

Dag 1: Til Oslo

den lokal vinen. Kanskje det heller smaker med en koppe kaffe og
Etter påstigning fortsetter vi inn til Color Line sin terminal i et deilig kakestykke mens man ser utover Mosel. I Koblenz renner
Oslo. Her går vi ombord i Color Lines flotte cruiseferge, som Rhin og Mosel sammen ved Deutches Eck. Vi er tilbake i Rüdeshehar avgang kl 14:00. Innkvartering i 3 stjerners innvendige lu- im på ettermiddagen klar for siste kvelden i Drosselgasse.
garer. Ombord får vi tid til og utforske dette spennende skipet
eller slappe av i hyggelige omgivelser før vi møtes til middag Dag 5: Opphold i Rüdesheim
om kvelden.
I dag har vi fri og bruker hele dagen i Rüdesheim. De som ønsker
kan være med en tur med Svevebanen opp til monumentet Niederwald Denkmal, som ble bygget til minne om den tyske gjenforeDag 2: Kiel – Rüdesheim
Vi legger til kai i havnebyen Kiel og setter straks nesen sydover. ningen i 1871. Herfra kan man enten ta svevebanen ned igjen til
I vår behagelige buss passerer vi Hamburg, Hannover og Frank- Rüdesheim eller rusler de 2 kilometerne over til Assmannshausen.
furt. Sent på ettermiddagen kommer vi til Rüdesheim hvor vi skal Herfra tar vi båten tilbake til Rüdesheim. Eller kan vi anbefale et
bo på Hotell Trapp i 4 netter. Hotellet ligger rett ved byens torg. besøk på Siegfrieds mechanisches Musikkabinett i Rüdesheim.
Så på kvelden blir det musikk, dans og moro. Det kan være at det Vi skal også besøke vinhandler Georg Breuer. Her får vi smake
er noe støy fra gaten på enkelte rom, men det må man ta med som på 3 typer vin fra Rhindalen. De som ønsker kan også bli med på
et besøk på Tysklands brandyfabrikk – Asbach Uralt som ligger i
en del av opplevelsen. Felles middag på hotellet.
Rüdesheim.

Dag 3: Båttur på Rhin

Etter frokost rusler vi ned til Rhin. Her går vi om bord i en av
elvebåtene som tar oss med på fantastisk tur på Rhin. Underveis passerer vi et utall av borger, vi runder Loreley klippen
og på høyde med borgene Katz og Maus går vi i land i St.
Goarshausen, hvor bussen venter. Før vi returnerer tilbake til
Rüdesheim, kjører vi opp på Loreley klippen. Herfra har vi en
fantastisk utsikt utover Rhindalen. Tilbake i Rüdesheim besøker vi Asbach Uralt, Den lokale brandy produsenten.

Dag 6: Rüdesheim – Osnabrück

Dag 4: Utflukt til Moseldalen

Fra Bremen reiser vi direkte til Kiel som vi ankommer i god tid før
avgang med en av Color Line sine flotte Tysklandsferger. Overnatting i doble 3 stjernes innvendig lugarer.

Etter en kort fergetur over Rhin til Bingen fortsetter vi over til
Moseldalen. Vi kommer til den sjarmerende byen BernkastelKues. Her får vi prøvesmake Mosel Vin - er det forskjell fra
den vi er vant med ifra Rhindalen? Vi spiser lunsj i Bernkastel
Fra Bernkastel følger vi Mosel til Cochem, hvor vi får litt tid
på egenhånd. I Cochem er det et yrende liv langs Mosel. Oppe
i byen er det mange butikker og flere steder man kan smake på

Vi tar farvel med Rüdesheim etter frokost. Vi følger Rhin nordover
mot Køln. Her gjør vi en stopp ved den majestetiske Kølnerdomen.
Byen er også kjent for sitt spesielle øl Kölsch. Dette er en lys, lett
litt bitter øl som alltid serveres i slanke glass som ikke er større en
0,2 l. Dagens overnatting skal vi ha i Osnabrück. Hotellet ligger rett
ved byens «altstadt». Middag på Hotellet.

Dag 7: Osnabrück – Kiel

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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Helgelandskysten
10 dager med avreise søndag 9. august 2020
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 åpnet et nytt verdensarvsenter på øya Vega. På årets tur
skal vi bo 2 netter på Vega Havhotell. 2 netter i Sandnessjøen og 2 netter i Brønnøysund. Så her blir det
mange opplevelser. Det blir tur til det berømte hullet
i Torghatten. 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. Sen-
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teret har høste gode kritikker for sin fremstilling av
norsk kysthistorie. I Namsos rekker vi også en reise
igjennom Norsk Pophistorie på Rock City. I tillegg
til alle opplevelsen så må vi ikke glemme all den fantastiske naturen vi skal reise i og som skaper en flott
ramme om denne turen.

10 DAGER MED AVREISE 9. AUG. 2020

Kr. 19.900,Prisen inkluderer:
• 1 natt på Selbusjøen Hotell
• 2 netter på Scandic Hotel Syv Søstre
• 2 netter på Vega Havhotell
• 2 netter på Thon Hotell Brønnøysund
• 1 natt på Rock City i Namsos
• 1 natt på Skifer Hotellet i Oppdal
• 9 frokoster, 7 lunsjer og 9 middager.
• Utflukt til Lovund
• Besøk på Norsk Havbrukssenter
• Besøk på Norveg Kysthistorisk senter
• Besøk på Rock City
• Besøk på Ylvingen
• Besøk på Peter Dass Museet
• Besøk på Hildurs Urtiarium
• Utflukt til Hullet i Torghatten
• Alle ferger
• Reiseleder
• Reisen med Arne Johans Bussreiser
Tillegg for singel rom kr. 3 200,Påstigningstabell: B

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 – Sandnesjøen

Etter en solid frokost tar vi plass i bussen. Nå går det nordover
forbi Steinkjer og Snåsavatnet. Dagens lunsj spiser vi på laksesenteret i Grong. Etter lunsj passerer vi grensen til Nordland ved
Majavatn, forbi Mosjøen til Sandnessjøen. Her skal vi bo to netter
på hotell de Syv Søstre som ligger midt i sentrum.

Dag 3: Utflukt til Lovund

Dag 6: Vega – Ylvingen – Brønnøysund

Vi tar farvel med Vega. På vei til fastlande tar vi en liten stopp på
Ylvingen som er kjent fra NRK sin dramaserie Himmelblå. 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 Det blir en liten tur
på øya før vi igjen tar båten over til Horn. Dagens lunsj serveres på
Hildurs Urtiarium. 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: Utflukt til Torghatten

Lovund er en av de mest karakteristiske øyene på Helgelandskysten, vakkert beliggende ute i havgapet. Her finner vi også
en stor Lundefugl koloni på 200-300 000 lundefugler. Hvert
år kommer de tilbake den 14 april og bor på Lovund frem til
hekkesesongen er over i slutten av august. Da reiser du ut på
havet igjen og bor på havet uten landkjenning frem til april
neste år. I dag bor det cirka 475 personer på Lovund. Vi besøker Kystkultur senteret på Lovund og Lovund Kirke. Lunsj
serveres under dagen.

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 hotell.

Dag 4: Sandnessjøen – Vega

Dag 8: Brønnøysund – Namsos

En ny dag med nye opplevelser på Helgelandskysten. Vi besøker først Peter Dassmuset som ligger rett før Tjøtta. Her får
vi en orientering om dikterpresten Peter Dass. Vi får se en film
om hans liv. Det blir også et besøk i kirken hvor Peter Dass
hadde sitt virke. Fra Tjøtta tar vi fergen over til Igerøya og
Vega. Vegaøyene 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. 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 Verdensarvsenter på Vega. Vi skal bo 2 netter på Vega Havhotell som
drives av Anna og Jon Haga.

Dag 5: Opphold på Vega

I dag har vi fridag på Vega. Vi spiser frokost lunsj og middag på hotellet. Ellers kan vi nyte naturen og den praktfulle
følelsen av å bo midt i verdens naturarv. Et virkelig godt opphold for både sjelen og smakssansene. Her blir kroppen pleiet
på beste måte.

Så er det slutt på vårt opphold i Brønnøysund. Vi reiser sydover til
Vennesund, hvor tar vi fergen over til Holm. Så besøker vi Norveg – senter for kystkultur og kystnæring. Senteret omtales som
Kyst-Norges mest spekatulære landemerke. Her venter en fantastisk reise – bli med på Kyst-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 ressurssenter for pop og rock. Namsos ha jo fostret artister som Åge
Aleksandersen, DDE og Askil Holm.

Dag 9: 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 Kråkvågfjorden til Valset. Så kjører vi langs Trondheimsfjorden forbi Orkanger og til vintersportstedet Oppdal for overnatting

Dag 10: 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. Ørla
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Surnadal og Vårsøg Hotell
6 dager med avreise mandag 3. august 2020
Vårsøg Hotell, ligger vakkert til i Surnadal sentrum
på Nord Møre. Dette er et perfekt sted for å utforske naturen og severdighetene på møre. Hotellet
har gjennomgått flere store oppgraderinger de siste
årene og fremstår som et nytt og moderne hotell. Vi
reiser på utflukt til Kristiansund og øygruppa Grip.

Det blir besøk på det som kanskje er verdens eneste
Tørrfiskmuseum. Vi skal også på naturopplevelser i Innerdalen. Så får vi med oss rosenes by Molde og idyllen
på Håholmen. Så dette blir 6 dager med mange opplevelser.
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6 DAGER MED AVREISE 3. AUG. 2020

Kr. 9.950,Prisen inkluderer:
• 4 netter på Vårsøg Hotell
• 1 natt på Fagernes Hotell
• 5 frokoster, 5 lunsjer og 5 middager
• Utflukt til Grip
• Besøk på Tørrfiskmuseum
• Rundtur i Molde
• Besøk på Håholmen
• Filmfremvisning i Saga Siglar huset
• Tur i Innerdalen
• Besøk på Heidal Ysteri
• Bompenger
• Reisen i Setra Turistbuss
Tillegg for enkeltrom kr 1 800,-.
Påstigningstabell: B
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Dag 1: Til Surnadal

de eventyrlige stiene under mektige rododendroner, ikke bare for
Etter opphenting går turen opp mot Hamar. Vi stopper for lunsj den hageinteresserte, men for hele familien.
på Rudshøgda. Bussen tar oss med vider opp igjennom Gudbrandsdalen til Dombås. Etter en pause reiser vi over Dovre- Dag 4: Utflukt til Molde, Atlanterhavsveien og
fjell til Oppdal og videre ned til Industristedet Surnadal og
Håholmen
Vårsøg Hotell. Hotellet ligger ved elven Surna. Vi skal bo på
En ny dag og nye opplevelser. Etter frokost reiser vi inn til rosenes
samme hotellet i 4 netter. Dagens middag serveres i restaurant
by Molde. Vi får en liten sightseeing i byen. Vi får med oss statuen
Horisont.
Rosepiken, kongebjørka og hvis været tillater det utsikten fra Vardestua. Så reiser vi videre forbi Eid og Bud til Atlanterhavsveien.
Dag 2: Utflukt til Grip
Dagens lunsj spiser vi på Håholmen. Dette gamle fiskeværet som
Etter frokost reiser vi til tørrfiskbyen Kristiansund. Her går en gang var Ragnar Thorseth sitt paradis. Her får vi servert en deilvi om bord i postbåten som tar oss med ut til øygruppa Grip. ig fiskesuppe. Vi får også med oss historien om Saga Siglar som
Vi blir vist rundt og får litt mere kunnskap om dette gamle forliste i en forferdelig storm utenfor kysten av Barcelona. Atlanfiskeværet. Grip var egen kommune fram til 1964 og var da terhavsveien er en fantastisk veikonstruksjon som slynger seg fra
med sine 104 innbyggere den minste kommunen i landet. I holme til holme helt ytterst i havgapet. Vi er tilbake på hotellet om
1974 flyttet det siste fastboende inn til fastlandet. Om sommer- ettermiddagen
en yrer det av liv på Grip. Alle husene fylles av sommergjester.
Å eie ferie hus på Grip er blitt veldig populært og husene går
Dag 5: Surnadal – Fagernes
gjerne i arv og er sjelden til salgs. Vel tilbake i Kristiansund
I dag tar vi farvel med Vårsøg Hotell. Turen går mot Oppdal og
skal vi ha omvisning på kanskje det eneste tørrfisk museet i
over Dovrefjell igjen. Dagens lunsj spiser vi på Dombås Hotell.
hele verden. Vi har også litt tid på egenhånd før vi returnerer
Turen går så videre mot Sjoa og opp Heidalen. Vi skal besøke ystil vårt hotell. Lunsj serveres i løpet av dagen.
teriet hvor man produserer den kjente og gode Heidalsosten. Vi
fortsetter videre over Valdresflya og kommer til Fagernes hvor vi
Dag 3: Utflukt til Svinviks Arboreet
skal bo.
Halvor og Anne Svinvik bygde opp denne eksotiske naturhagen i berghamrene ned mot Todalsfjorden på 1940-tallet og
Dag 6: Fagernes – Hjemstedene
utover. Her har det siden bugnet av asiatiske rododendroner,
Etter en god frokost tar vi plass i bussen. Vi kjører sydover forbi
bambus, spesielle løvtrær og bartrær fra hele verden. ArboreBagn og videre langs innsjøen Sperillen til Hønefoss. Vi ankommer
tet er mest kjent for den store rododendronsamlingen med ca.
Oslo sent på formiddagen og returnerer til våre hjemsteder.
360 ulike typer (arter, kultivarer og hybrider) som blomstrer
så vakkert i alle farger tidlig på sommeren. En annen stor del
av hagen er bartresamlingen, på mer enn 250 ulike. Du finner
også tradisjonelle staudebed,prydbusker av mange slag og en
gammel frukthage. Det er en spesiell opplevelse å vandre på

Praha, Dresden og Berlin
9 dager med avreise søndag 23. august 2020
Praha - Tsjekkias hovedstad - etter manges mening 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 tyskromerske 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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9 DAGER MED AVREISE 23. AUG. 2020

Kr. 15.900,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 1 000 pr
lugar
Påstigningstabell: A

Dag 1: Til Oslo

Etter påstigning fortsetter vi inn til Color Line sin terminal
i Oslo. Her går vi ombord i Color Lines flotte Kielbåt som
har avgang kl 14:00. Innkvartering i 3 stjerners innvendige lugarer. 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 ankommer 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 enkedronningen av Bøhmen. Vi skal på besøk i slottet og smake på stedets 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 Frauenkirche. Sist nevnte sto ferdig restaurert til Dresdens 800 års
jubileum i 2006. Lokal guide tar oss med på en rundtur i Dresden. 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 hjemsteder.
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Smakfullt møte mellom 3 land
8 dager med avreise mandag 24. august 2020
En tur til det syd vestre hjørne av Holland. Vi skal
bo i den lille byen Valkenburg og bruker dette som
base for våre utflukter. Så under oppholdet bruker
vi 1 dag i Holland, 1 dag i Belgia og 1 dag i Tyskland. Maastricht, Liege og Aachen er byene vi besøker. Vi skal smake på vin, øl som er brygget i
et kloster og sjokolade laget etter gode belgiske
resepter. Så må vi repetere litt på historiekunnskapene. Husker du alt oppstyret med Maastrichtavtalen? I hvilken katedral er nesten alle tyskromerske konger kronet? Hva er det høyeste
punktet i Nederland. Vi skal også ut med kanalbåt
på elven Maas og Rhein. Hotellet i Valkenburg har
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svømmebasseng og ligger bar 2 minutters gange fra
sentrum. Sentrum er full av kafeer og restauranter og
er et yndet reisemål for folk i området Dette er 8 dager
full av opplevelser — bli med da vel!

8 DAGER MED AVREISE 24. AUG. 2020

Kr. 13.900,Prisen inkluderer:
• Båtreise Oslo - Kiel i dbl. innv. 3***
lugar t/r.
• 4 netter på Hotel Walram i
Valkenburg
• 1 natt på Steigenberger Remarque
• 7 frokoster, 4 lunsjer, 7 middager
• Lokal guide i Maastricht
• Lokal guide i Liege
• Lokal guide i Aachen
• Besøk på Abbaye du Val-Dieu med
ølsmaking
• Besøk på sjokoladefabrikk med 		
smaksprøver
• Vinsmaking
• Besøk på Brand Bierbrouwerij
• Båttur på Maas
• Besøk på den Amrikanske
Krigskirkegården
• Besøk på Vaalsberg 322 m.o.h
• Båttur ved Essen
• Reiseleder med på hele turen.
• Reisen i turistbuss.
Tillegg for enkel lugar
Tillegg for enkeltrom 		
Tillegg utvendig lugar
pr lugar
Påstigningstabell: A

kr 1 200,-.
kr 1 500,-.
kr 1 000,-

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 lugarer. 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 – Valkenburg

Frokost serveres før ankomst Kiel. Vi reiser forbi Hamburg
og mot Hannover. Her tar vi inn på A2 og dreier vestover. Vi
passerer Bielefeld og Dortmund før vi ankommer Valkenburg
i Holland. Her skal vi bo 4 netter på Hotell Walram. Hotellet ligger fredfullt til ved elven Geul. Det er kun 2 minutters
gange opp til sentrum av Valkenburg. Hotellet har en koselig
bar, svømmebasseng og steambad.

Dag 3: Utflukt til Maastricht

Alle kjenner vel byen Maastricht etter den så mye omtalt
Maastricht Avtalen. Vi forlater hotellet etter frokost og kjører
den drøye mila inn til Maastricht. Her møter vi vår lokal guide
som tar oss med på drøy times by rundtur. Maastricht er en av
de eldste byene i Holland. Romerne bosatte seg her 50 år f.Kr.
I dag har byen 120 000 innbyggere. Byens naturlige sentrum
er plassen Vrijihof. Omkranset av kafeer og restauranter og
med utsikt mot de to store kirkene St Jan og St Servaas. Opp
igjennom årene har byen vært beleiret hele 21 ganger av franskmenn, Spanjoler, Habsburger, burgundere og tyskere. Byen
var også den første byen som ble overtatt av de allierte styrkene i september 1944. Etter by rundturen skal vi på båttur. Vi
skal på en times rundtur på elven Maas. Maas er en 925 km
lang elv som har sitt utspring i Frankrike og renner mellom
Belgia og Nederland og renner ut i Nordsjøen ved Rotterdam.
Etter endt båttur får vi litt tid på egenhånd i sentrum til å spise
lunsj. Så skal vi på vinsmaking på vingården Apostelhoeve.
‘Her får vi smake tre typer vin. På vei hjem til hotellet sopper
vi også ved den Amerikanske ‘krigskirkegården i Nederland.

Dag 4: Utflukt til Aachen

I dag går turen til den vestligste byen i Tyskland Aachen. Også
denne byen ble først bebygd av Romerne. Romerne døpte de
varme svovelkildene utenfor byen til Aqius-Granum etter den
Keltiske guden for vann og helse. Aachen er et bispesete og
sentralt i sentrum finner vi Aachen Katedralen som står på
UNESCOs verdensarvliste. Det var her at Otto den første ble
kronet. De neste 600 årene ble 26 av de tysk-romerske kongene kronet i katedralen. Aachen har også et kjent teknisk uni-

versitet som har gitt grobunn til mye av industrien i område. Vi
skal også besøke Vaalserberg som er det høyeste punket i Nederland, 322,7 m.o.h. På hjemturen skal vi stoppe i en liten by
som heter Wijlre. Her besøker vi stedets øl bryggeri – Brand
Bierbrouwerij.

Dag 5: Utflukt til Liege

Det tredje landet vi skal besøke er Belgia og byen Liege er
den 3. største byen i Belgia med sine 200 000 innbyggere. Vi
treffer vår lokal guide som tar oss med på 2 timers rundtur
i Liege. Byen er også en stor studie by med 24 forskjellige
skole og drøye 40 000 studenter. Elven Meuse deler byen i
to. Hver søndag er det et stort marked langs elven. Vi spiser
lunsj i Liege før vi fortsetter mot Abbaye du Val-Dieu i Aubel.
I klosteret blir det ikke bare åndelige opplevelser. Man har
selvsagt også et eget ølbryggeri. Vi får en omvisning blant
de fantastiske bygningen og avslutter med en smak på to av
klosterets ølsorter. Fra Aubel er det 25 kilometer til Eupen og
her produserer man sjokolade. Belgia er jo kjent for sin gode
sjokolade og det er et utall av sjokoladeprodusenter i landet.
Denne gangen besøker vi Chocolateri Jacques. Vi får en innføring av hvordan man produserer sjokolade, fyller pralinere
og lager andre typer salgsprodukte. Og hvis du lurer -ja vi skal
smake også. Så er det siste etappe hjem til hotellet.

Dag 6: Valkenburg – Osnabrück

Hollandsoppholdet er slutt og etter frokost setter vi kursen
nordover igjen. Vi kommer inn i Tyskland og området man
kjenner som Ruhr. For 20 år siden var dette et område preget
av tungindustri og mye forurensing. Her har man også utvunnet kull. Det har skjedd store forandringer de siste 10 årene.
I dag skal vi på båttur. Vi stopper i Essen og blir med på en 2
timers rundtur i deler av Ruhr området. Om bord serveres det
en enkel lunsj. Pølser og kaker etter tysk standard. Vel i land
går vi om bord i bussen igjen og fortsetter mot Osnabrück for
overnatting. Hotellet vårt ligger rett i utkanten av gamlebyen.

Dag 7: Osnabrück – Kiel

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

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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Tur til Skei i Jølster
5 dager med avreise tirdag 1. september 2020
Helt vest i landet finner vi Sunnfjord. Et område steinkirka fra 1100 tallet. I Lærdal finner vi Norsk Vilmed store kontraster. Her finner vi fjorder, åpent lakssenter og Borgund Stavkirke. Spå bli med på en ophav, innsjøer, høye fjell og isbreer. Vi bruker Førde plevelsesrik vestlandstur.
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 reiser 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
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5 DAGER MED AVREISE 1. SEP. 2020

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 enkeltrom kr 1400,Påstigningstabell: B

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.

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 Nasjonalpark 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 Fjærlandsveien til Sogndal og videre til Lærdal. I Lærdal besøker vi
Laksesenteret. Her får vi se en film om laksens vandring fra Lærdalselva til havområdene vest for Skottland og hjem igjen til LærdDag 2: Utflukt til Briksdalsbreen
Briksdalsbreen er en av Norges største turistattraksjoner. Vi alselva. Vi spiser også lunsj i Lærdal. Ved Borlaug tar vi veien over
kjører over Utvikfjellet til Olden og videre langs Oldenvannet Hemsedalfjellet og nedover Hallingdalen til Oslo og Vestfoldbytil Briksdalen. Her går vi om bord i en av ”trollbilene” som ene.
tar oss opp til Breen. I 2004 ble fjordhestene avløst av disse 7
seters ”Trollbilene”. Det er omtrent 3 kilometer fra parkeringsplassen og opp til Breen. Briksdalsbreen er en arm av Norges 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 Bremuseum
I dag skal vi på utflukt rundt Jølstervannet og besøke hjemmet
til maleren Nikolai Astrup. Den gamle låven er revet og erstat-
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«Gamle svisker» på Straand Hotell
4 dager med avreise torsdag 3 september 2020
Hotellets historie går helt tilbake til 1864, da Kari
og Olav Straand startet skysstasjon i Vrådal. Siden
den gang har Familien Straand drevet overnattingsvirksomhet på det som tidligere var en husmannsplass. I dag har hotellet 125 rom, 2 restauranter,
2 barer og konferanseavdeling med plass til 400
personer, svømmebasseng, terrasse og peisestue.
Så Straand er et moderne hotell, men den lange
historien preger fortsatt dagens drift. Det kommer
særlig til uttrykk gjennom den gode atmosfæren,
spesielt i hotellets gamle stuer med tømmervegger. På Straand er man også kjent for gode måltider

og meget hyggelig betjening. Telemark har et utall av
severdigheter og vi skal oppleve mye på denne turen.
Vi kan nevne det spennende Z-museet i Treungen, Anne
Grimdalens museum, Eidsborg Stavkirke, skimuseet i
Morgedal og båttur med M/S Fram. Så har vi fått Kai
Robert Johansen til å komme til Straand og spille et Jens
Book Jensen show. Jens Book Jensen selv opptrådde
jevnlig på Straand Hotell når han levde. Kai Robert har
i 50 år reist rundt og underholdt og spilt trompet i Norges land. Han har gitt ut over 60 plater/CD og har et eget
Jens Book Jensen og senior show. Så her kan vil love en
flott opplevelse.
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4 DAGER MED AVREISE 3. SEP. 2020

Kr. 7.900,Prisen inkluderer:
• 3 netter på Strand Hotell
• 3 frokoster, 4 lunsjer og 3 middager
• Besøk på Anne Grimdalen muset
• Besøk på Eidsborg Stavkirke
• Besøk på Norsk Skieventyr
• Besøk på Z-Museet
• Båttur med MS Fram
• Tur på Telemarkskanalen fra Ulefoss
til Lunde
• Billett til Kai Robert synger Jens Book
Jensen
• Bussreisen med Arne Johans
Bussreiser
Tillegg for enkeltrom kr 1 000,Påstigningstabell: G
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Dag 1: Til Straand

Vi reiser fra Oslo på morgenen og har påstigning ned igjennom
Vestfold. Vi stopper for en liten benstrekk ved Lasses Kafeteria. Så fortsetter vi via Drangedal til Treungen og Z-museet,
som har en rekke utstillinger. Blant annet biler, motorsykler
og mopeder med tidsriktig tilbehør. Det er også en unik samling av orientalske tepper, samt gamle leker og klær og en stor
telefonutstilling. I museet ligger også en koselig kafé i gjennomført 60-talls stil. Vi får servert en enkel lunsj på Z-museet.
Så fortsetter vi langs østsiden av Nisser til Vrådal og Straand
Hotell. Ettermiddagen bruker på å bli kjent med hotellet før vi
møtes til felles middag om kvelden.

Dag 3: Båttur med M/S Fram & Jens Book Jensen
Mimring

Etter frokost rusler vi ned til Straand brygge. Her skal vi gå om
bord i M/S Fram, som er Vrådals stolthet. Denne gamle skyssbåten
fra 1909 går hele sommeren flere forskjellige turer på Nisser og
Vråvatne. Vi skal på en to timers ture hvor vi også seiler gjennom
Småstraum Sluse. Mannskapet forteller oss artige historier om
steder vi passerer. Vi er tilbake på hotellet til lunsj. Ettermiddagen
av vi fri. Vi kan anbefale et besøk på sølvsmien som ligger rett ved
hotellet. I Kveld vil Kai Robert holde sin forestillein «Kai Robert
synger Jens Book Jensen» Her kan vi love en fin mimrestund med
mange gode gamle slagere.

Dag 2: Utflukt til Dalen og Anne Grimdalstunet Dag 4: Straand – Telemarkskanalen – Hjemsteder
Turen begynner langs Vråvatne, den øverste innsjøen i Arendals - vassdraget, og videre gjennom skog og små bygder. Ovenfor Dalen stopper vi på Grimdalstunet. Grimdalen er fødestedet og barndomshjemmet til billedhuggeren Anne Grimdalen
- mest kjent for sitt arbeid med utsmykningen av Oslo Rådhus.
I dag er Grimdalen et fredet gårdstun med hus fra middelalderen og et skulptur hus med arbeid av Anne Grimdalen. Hver
sommer er det utstilling av kjente kunstnere. Så går turen til
ærverdige Dalen Hotell hvor vi spiser dagens lunsj Fra Dalen
kjører vi videre til Vest - Telemark Museum på Eidsborg. Dette
er et friluftsmuseum som viser deg århundrelange tradisjoner
folkekunst og håndverk. På museumsområdet ligger også Eidsborg Stavkirke, Norges minste av de gjenværende stavkirkene.
En omvisning her byr på gode historier om utviklingen og betydning av stavkirken i lokalmiljøet. Fra Eidsborg går turen
videre østover til Morgedal, bygda som kalles “Skisportens
Vugge”. Her ligger opplevelsesenteret Norsk Skieventyr som
viser moderne skihistorie gjennom bilder, utstillinger og film.
Fra Morgedal kjører du tilbake til Vrådal gjennom Kviteseid.

Vi kjører direkte til Ulefoss, her går vi om bord i MS Telemarken
som tar oss med opp til Lunde. Telemarkskanalen er et fantastisk
byggverk. Vi seiler gjennom slusene i Ulefoss og Vrangfoss til
Lunde. En deilig tur gjennom flott natur. Vi spiser en lett lunsj på
slusekroa før vi begynner på hjemturen til Skien, Vestfold og Oslo.

Kitzbühl i Tyrol
11 dager med avreise søndag 6. september 2020
Opplev ekte tyrolerstemning i den koselige alpelandsbyen Kitzbühl i Østerrike. Byen ligger nede
i dalen med de vakreste kulisser, Kitzbühler Horn,
1996 m.o.h. mot syd og Wilder Kaiser, 2344 m.o.h.
mot nord. Langs hovedgaten ligger barokhusene i
rad og rekke. Under oppholdet her skal vi besøke
Innsbruck, kjøre Achenseebahn, båttur på Achensee og besøke Hitlers Ørnerede – Kehlsteinhasus.
Vi bor 5 netter i vintersportsstedet Kitzbühl på Hotell Erika.
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11 DAGER MED AVREISE 6. SEP. 2020

Kr. 17.900,Prisen inkluderer:
• Oslo – Kiel t/r i 3* innv. Dobbellugar
• 1 natt på hotell i Leipzig
• 5 netter på Hotel Erika i Kitzbühl
• 1 natt på hotell i Ingolstadt
• 1 natt på hotel i Hannover
• 10 frokoster, 2 lunsj, 10 middager
• Tyrolleraften
• Lokal guide i Innsbruck
• Tur med Achenseebanen
• Båttur på Achensee
• Besøk på Ørneredet
• Reiseleder
• Bussreisen med Arne Johans 		
Bussreiser
Tillegg for enkeltrom		 kr 2 600,Tillegg for singel lugar kr 1 200,Tillegg for utv. lugar		 kr 1 000,- pr
lugar
Påstigningstabell: A

Dag 1: Til Oslo

Etter påstigning fortsetter vi inn til Conor Line-terminalen
i Oslo. Skipet har avgang kl 14. Vi slapper av og nyter fasilitetene om bord fram til felles middag om kvelden.

Dag 2: Kiel – Leipzig

Etter en god frokost er vi klar for kontinentet. Vi passerer
Ludwigslust og kjører gjennom delstaten Sachsen- Anhalt til
Magdeburg og Leipzig, hvor vi skal overnatte.

Dag 3: Leipzig – Kitzbühl

Fra de flate delene av Tyskland nærmer vi oss München, og
begynner å ane konturene av alpene. Sent på ettermiddagen
ankommer vi St. Johann, en idyllisk alpelandsby med ca.
7.000 innbyggere. Her er det liv både sommer og vinter. I 5
netter skal vi bo på Hotell Erika i Kitzbühl. Flere av alpetoppene rundt oss ligger på opp til 2.400 meter. Under oppholdet
serveres det frokost og middag på hotellet. Hotellet har mye
sjarm. Hotell Erika er Bygget i jugendstil i 1897 og er i dag
et flott hotell med mange fasiliteter. Muligheter for forskjellige SPA behandlinger, trimrom og her er utendørs kulp og
innendørs basseng.

Dag 4: Kitzbühl

Vi tar en rolig dag på egenhånd. Gå langs hovedgaten og opplev alpelandsbyen med barokkhusene – mange med cafeer og
butikker. Eller ta en tur til fjells meden av byens fjell heiser.
Felles middag om hotellet om kvelden.

Dag 5: Utflukt til Innsbruck

I dag skal vi besøke Innsbruck hovedstaden i Tyrol. Vi får med
oss det kjente rundmaleriet som omhandler slaget ved Bergisel. Dette er et fantastisk skue. Har du vært her før så oppdager
du stadig nye detaljer. Vi skal også besøke Welten Basilikaen
og byens gamle bydel med torget og huset med Det gylne tak.
Om kvelden skal vi oppleve ekte Tyroleraften på Gasthof Neuwirt.

Dag 6: Utflukt til Achensee

Vi kjører med bussen til Jenbach hvor vi skal gå om bord i
jernbanen som tar oss med opp til Achensee. Dette er en damp

og tannhjulsbane som på en strekning på 7 kilometer stiger 440
høydemeter. I 130 år har det vært togforbindelse fra Inndalen
og opp til Achensee. Når vi kommer opp til sjøen så bytter vi
transportmiddel til Båt og blir med på en rundtur på Achensee.
Vel tilbake i Pertisau rusler vi bort på en nærliggende restaurant for lunsj. I byen finnes også godt med suvenirbutikker
som vi kan besøke etter lunsj. Vi er tilbake i Kitzbühl på ettermiddagen.

Dag 7: Opphold i Kitzbühl

Så har vi nok en dag til egen disposisjon i Kitzbühl. Noen vil
kanskje ta en tur til fjells med noen av taubanene. Litt shopping kan friste noen eller bare nyte hotellets fasiliteter. Frokost
og middag på hotellet.

Dag 8: Kitzbühl– Ingolstadt

Vi tar farvel med Kitzbühl. Først setter vi kursen østover til
Berechtesgaden. Martin Borman gjorde området til Hitlers
sørlige hovedkvarter. Her finnes bl.a. Albert Speers hjem,
Bormans eget hovedkvarter og middelalderborg og Gestapos
hovedkvarter. På 1.834 m.o.h. ligger Kehlstein eller Ørneredet, som Bormann bygde og ga i gave til Hitler på hans 50
års dag. Etter besøk og lunsj her kjører vi videre nordover i
Tyskland til Ingolstadt for middag og overnatting.

Dag 9: Ingolstadt – Hannover

Vi fortsetter gjennom Tyskland. Passerer Würsburg og Kassel
og ender opp i Hannover for middag og overnatting.

Dag 10: Hannover – Kiel

I dag tar vi farvel med Tyskland. Vi passerer raskt Hannover
og Hamburg og ankommer Kiel. Vi går om bord i Color Line
sitt flotte skip 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. Vi møtes til felles buffet om
kvelden.

Dag 11: Oslo – hjem

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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Hotell Christiansminde på Fyn
6 dager med avreise torsdag 10. september 2020
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 øyene 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. Vi besøker igjen
Dietlevsdal Bisonfarm. Vi får høre mer om bison og

se på besetningen på 400 bisonokser. Så blir det gjensyn
med Egeskov slott. Her har man masse forskjellig og
se på, alt fra kunstgalleri, Falck sitt redningsmuseum,
moteutstilling med klær fra 1850–1900. Her er en gammel smie, kjøpmannsmuseum, utstilling med Puch–mopeder, veteranbiler og mye mer. Så her kommer tiden til
å gå fort.
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6 DAGER MED AVREISE 10. SEP. 2020

Kr. 10.900,Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo – Kiel i dbl innv lugar
• Båtreisen København – Oslo i dbl
utvendig lugar
• 3 netter på Hotell Christiansminde i dbl
rom
• 5 frokoster, 2 lunsjer, 5 middager
• Drikke til 2 middager på båtene
• Utflukt til Egeskov slott
• Utflukt til Dietlevsdal Bisonfarm
• Veiavgifter og Bompenger
• Bussreisen med Arne Johans Bussreiser
• Bompenger
Tillegg for enkeltrom 		 kr 1200,Tillegg for singel lugar kr 1200,Tillegg for utv.lugar 		 kr 500,- 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 fasilitetene 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 farmen har man utviklet produktet Bison og har i dag både overnattingsmuligheter, 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 Egeskov slott

Vi spiser en deilig frokost og tar plass i bussen igjen. I dag skal
vi besøke Egeskov slott, som ikke ligger så langt unna Svendborg. Vi var her på julemarked for mange år siden. På Egeskov

har man et utall av utstillinger. Vi får se slottet som er hjemmet til
familien Ahlefeldt og byr på over 480 år med historie. Foruten slottet finnes en moteutstilling med klær fra 1850–1900. Redningskorpset Falck har en stor utstilling, og det er mange veteranbiler og en
Puch–moped utstilling. I hagen har greven et galleri med skiftende
utstillinger. Vi finner også et kjøpmannsmuseum med en gammel
landhandel på området. Vi spiser en lunsj på Egeskov før vi returnerer til Svendborg. De som ønsker kan gå av i sentrum før bussen
henter de igjen litt senere. På kvelden serveres det en fin middag i
hotellets restaurant.

Dag 5: Svendborg – København

Fra Svendborg kjører vi til København, hvor vi har litt tid før vi
går ombord i DFDS sitt skip som bringer oss til Oslo. Overnatting i
doble utvendige 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.

Hildesheim
6 dager med avreise onsdag 16 september 2020
Rett syd for Hannover finner vi byen Hildesheim.
Etter krigen er alt restaurert og bygget opp igjen slik
det var før. Her finner vi flotte bindingsverkshus, et
sjarmerende torg og koselige gater. Vi skal bo rett
ved gamlebyen på Novotel Hildesheim, som ligger
noen minutters gange fra Altmarkt. Vi reiser på utflukt til Einbeck. I middelalderen var det over 600

bryggerier her. Nå er det 1 igjen. Her er også et stort
motormuseum med mange godbiter. Alt fra Motorsykler,
biler, busser og lastebiler. Vi besøker også Marienburg,
som ble bygget til kongeslekten Welferne. Borgen ble
bygget på slutten av 1800 tallet men ser mye eldre ut Til
Tyskland benytter vi oss av Color Line sine flotte båter.
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6 DAGER MED AVREISE 16. SEP. 2020

Kr. 9.900,Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo - Kiel i dobbel 3*
innvendig lugar t/r
• 3 netter på Novotel Hildesheim 4*
• 5 frokoster, 1 lunsj, 5 middager
• Entre til PS Speicher
• Øl bekjentskap i Einbeck
• Omvisning på Marienburg
• Tyske veiavgifter
• Bussreisen med Arne Johans
Bussreiser
Tillegg enkeltrom		 kr 900,Tillegg singel lugar		 kr 1 200,Utvendig lugar p.p. 		 kr 1 000,- pr lug.
Påstigningstabell: A
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Dag 1: Til Oslo

Etter påstigning fortsetter vi inn til Color Line sin terminal i
Oslo. Om bord får vi tid til å slappe av i hyggelige omgivelser
før vi møtes til felles aftensubfeet 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 4: Utflukt til Marienburg

En drøy mil utenfor Hildesheim ligger slottet Marienburg. Det ble
bygget av Kong Georg den 5. Han gav slottet i gave til sin kone
Dronning Marie, derfor navnet Marienburg. Slottet var bygget som
en sommerresidens. I dag er slottet eid av delstaten Niedersachsen. Vi får en omvisning på slottet og kan nyte den vakre utsikten
fra slottet. Vi er tilbake i Hildesheim til lunsj. Lunsj på egenhånd
også har man hele ettermiddagen fri i Hildesheim før vi møtes til
Dag 2: Kiel – Hildesheim
Vi tar plass i bussen og reiser sydover forbi hansabyen Ham- middag.
burg og videre mot Hannover og middelalderbyen Hildesheim. Byen har sitt utspring fra et bispesete helt tilbake til år 815. Dag 5: Hildesheim – Kiel
Den middelalderlige delen var vel bevart helt til den ble bom- Etter frokost tar vi plass i bussen og setter nesen nordover mot
bet av de allierte styrkene i mars 1945. På 1980 tallet ble det Kiel igjen. I Kiel venter nok en gang Color Lines ferge på oss.
historiske sentrum byget opp igjen slik det var. Vårt hotell har Båtavgang er kl 14.00. Og vi bruker ettermiddagen om bord før
utgang rett ut på det historiske torget, som er omkranset med det igjen serveres aftensbufeet i Grand Bufeet.
praktfulle bindingsverkshus. Selve hotellet, Novotel Hildesheim ligger rett i utkanten av gamlebyen med noen minutters Dag 6: Oslo – Hjemstedene
gange til Altmarkt. På kvelden møtes vi til en felles middag i Under innseilingen til Oslo nyter vi en deilig frokost. Etter toll
hotellets restaurant.
klarering tar vi plass i bussen og returnerer til Sande og Vestfold-

Dag 3: Utflukt til Einbeck

Einbeck var også i sin tid en Hansaby. I Middelalderen var det
over 600 bryggerier her, og det var her man oppfant bokkølet.
Vi besøker først PS Speicher som er et nytt motorsenter som
åpnet i 2016. Før var det mest motorsykler her men så ble det
slått sammen en del museer. På denne turen skal vi se mest
gamle busser og lastebiler. Museet har over 300 eksemplarer
av forskjellige sorter. Etter besøket her skal vi spise lunsj i sentrum av Einbeck. De som ikke vil være med på motormuseet
kan bruke tiden på egenhånd i Einbeck. Etter lunsj skal vi lære
litt mer om de forskjellige øl typene. Vi er tilbake i Hildesheim
på ettermiddagen. Middag på hotellet.

byene.

Gardasjøen
11 dager med avreise tirsdag 22. september 2020
Helt fra de gamle romernes tid reiste man til
Gardasjøen for rekreasjon for kropp og sjel. Det
klare smaragdgrønne vannet er i nord omkranset av
høye fjell, mens det i sør flater ut mot Po sletta. I
dette bølgende landskapet finnes en spennende flora
med sypresser, palmer, olivenlunder og vinranker.
Idylliske småbyer med sine piazzar hvor man kan

slå seg ned og nyte den lokale Bardolinovinen eller kose
seg med pizza, pasta eller en lokal fiskespesialitet. Og til
dessert en deilig italiensk iskrem. Under oppholdet ved
Garda blir det arrangert utflukter til Verona - Romeo og
Julies arena. Bli med til Garda og nyt sommeren!
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11 DAGER MED AVREISE 22. SEP. 2020

Kr. 18.900,Prisen inkluderer:
• Oslo – Kiel t/r i 3* innv. lugar
• 1 natt på hotell i Schweinfurt
• 5 netter på Green Park Hotel
• 1 natt på hotell i Nördlingen
• 1 natt på hotell i Hamburg
• 10 frokoster, 2 lunsjer, 10 middager
• Utflukt til Verona med lokal guide
• Vinsmaking
• Båttur på Gardasjøen
• Reiseleder
• Bussreisen med Arne Johans
Bussreiser
Tillegg for enkeltrom:
kr 2 400,Tillegg for enkeltlugar:
kr 1 200,Tillegg for utvendig lugar: kr 1 000,- pr
lugar
Påstigningstabell: A
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Dag 1: Til Oslo

lunsj får vi går om bord i båten som tar oss med ned til Malcesine
Etter påstigning fortsetter vi inn til Color Line sin terminal i hvor bussen henter oss. Ellers byr dagene ved Gardasjøen på vinsOslo. Her går vi ombord i Color Line sin flotte Kielferge som making, markeder og fred og fordragelighet - La dolce vita!
har avgang kl 14. Ombord får vi tid til å slappe av i hyggelige
omgivelser før vi møtes til middag om kvelden.
Dag 8: Peschiera – Nördlingen

Vårt opphold i Italia går mot slutten. Vi passerer nok en gang
Brennepasset. og Innsbruck. Veien nordover går over Fernpass og
Etter en god frokost legger vi til kai i Kiel. Vi passerer Ham- vi krysser grensen til Tyskland ved Fussen. Vi følger så A7 norburg, Hannover, Kassel og kommer til Schweinfurt sent på et- dover forbi Ulm og videre til Nördlingen. Nördlingen er kjent for
termiddagen. Middag på hotellet.
sin bymur som fortsatt i dag er intakt. For 15 millioner år siden
skal området her ha vært utsatt for et meteoritt nedslag. Man antar
at meteoritten var 1 km i diameter. Krateret er på 23 km. Vi skal
Dag 3: Schweinfurt – Peschiera del Garda
Etter Würzburg er det ikke lenge før vi kommer inn i delstaten overnatte i Nordlien.
Bayern og forbi München. Vi krysser grensen til Østerrike og
ferden går videre gjennom flott alpelandskap via Innsbruck og Dag 9: Nördlingen – Hamburg
Brennerpasset til vårt Peschiera del Garda, denne lille byen Etter en god frokost er vi igjen på farten. Dagens mål er Tysklands
som ligger i sydenden av innsjøen der elven Minico renner nest største by Hamburg. Vi bor sentralt på hotell Hyperion.
ut. Vi skal bo i 5 netter på Green Park Hotell. Hotellet har
utendørs svømmebasseng og en stor terrasse med solsenger. Dag 10: Hamburg – Kiel
Alle rom har aircondition, tv og Safe. Det er cirka 400 meter Siden vi kjørte langt i går sa her vi tid til en liten rundtur i Hamburg
å gå in til sentrum.
før vi setter kursen mot Kiel. Båtavgangen er kl 14. Ettermiddagen

Dag 2: Kiel -– Schweinfurt

Dag 4,5,6 og 7: Opphold ved Gardasjøen

kan man hygge seg i skipets salonger, kanskje en tur i spa avdelingen før vi møtes til middag om kvelden.

Vi har frokost og middag på hotellet under oppholdet. Dagene
kan du bruke til det du har mest lyst til. Vi anbefaler at du blir Dag 11: Oslo – Hjemstedene
med på noen av utfluktene som blir arrangert. En dag skal vi Under innseilingen til Oslo nyter vi en deilig frokost. Vel i land
til Verona, som tross mange stridigheter i årenes løp har greid tar vi nok engang plass i bussen og returnerer til Sande og vestog bevare sine mange kulturskatter. Her finner vi den gam- foldbyene.
le romerske arena. Byens midtpunkt Piazza Bra og selvsagt
balkongen til Romeo og Juli. En dag kjører vi langs hele sjøen
til Riva del Garda som ligger helt i Nord-enden. Her spiser vi

Selbusjøen Hotell og Trondheim
6 dager med avreise 23. september 2020
Velkommen til Selbu. Velkommen til et trivelig hotell i historiske omgivelser. Nydelig beliggenhet ved
Selbusjøen, nær RV705 som knytter E6 og Rørosregionen sammen. På Selbusjøen Hotell og Gjestegård
kan du nyte stillheten i landlige omgivelser ved
bredden av Selbusjøen året rundt. Selbusjøen Hotell tilhører hotellkjeden De Historiske Hotellene.
På denne turen har vi 3 spennende utflukts dager. Vi
besøker Norsk Radio og Fjernsynsmuseum som byr
på spennende historier og vi får servert god gamle

høydepunkt fra radio og fjernsynets barndom. Vi
reiser på utflukt til Midt-Norges hovedstad Trondheim. Her får vi se kjente stedet som Stiftsgården,
Nidaros Domen, Sverresborg, Bakklandet og Den
Gamle Bybro.
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6 DAGER MED AVREISE 23. SEP. 2020

Kr. 10.900,Prisen inkluderer:
• 4 netter i dobbeltrom på Selbusjøen
Hotell
• 1 natt på Dombås Hotell
• 5 frokoster, 5 lunsj og 5 middager
• Lokal guide i Trondheim
• Dagstur rundt i Selbu som beskrevet
• Dagstur til Den Gyldne Omvei
• Bergstadvandring i Røros
• Bompenger
• Bussreisen med Arne Johans
Bussreiser
Tillegg enkeltrom kr 1 600,Påstigningstabell: B

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: Utflukt til Trondheim

Turen i dag går til Midt Norges trivelige hovedstad, Trondheim.
I Trondheim møter vi vår lokal guide som tar oss med på en 2
timers rundtur i byen. Vi passerer de fleste kjente severdighetene
som Nidaros Domkirke, Kongens bolig, Stiftsgården, den kjære
Gamle Bybro, Sverresborg med Trøndelag Folkemuseum. NTNU-Gløshaugen. Kristiansten festning som ble anlagt på slutten
av 1600 tallet som et forsvarsverk mot invasjon av byen. Etter
sightseeingen blir det anledning til å oppleve Trondheim på egenhånd i noen timer. Vi anbefaler en tur inn i Nidarosdomen eller en
spasertur på Bakklandet. Lunsj på egenhånd. På ettermiddagen
returnerer vi tilbake til Selbu.

Dag 3: Opphold i Selbu

Vi starter dagen med en kort busstur ut til Norsk Radio- og
Fjernsynsmuseum. Vakkert beliggende i Sjøbygda her i Selbu.
Dette er Norges største private samling av radio og TV apparater fra 1890 og fram til 1980 tallet. Vertskapet ved museet guider oss igjennom radio og Fjernsynshistorien og vi får
gjenhør med gamle klassikere avspilt på originale avspillere.
Det er ikke fritt for at det kan rykke litt i foten når musikken
og minnene strømmer på. Museet inneholder også en jukeboks samling og en interessant sykkelsamling. Vi får servert
kaffe med noe godt å bite i. Museet overtok i 2018 den største
Prøysen samlingen som finnes. Det er vanskelig å snakke om
Norsk Radio uten å komme i forbindelse med Alf Prøysen
gjennom barnetimen for de minste, søndagsposten og en rekke
program som har satt dype spor i den norske folkesjela. Bussen tilbake til hotellet for lunsj. Etter lunsj vil en lokal guide
møte oss ved hotellet og vi ser oss omkring i Selbu før turen
går til Selbu Bygdemuseum med vårt Strikkemuseum. Selbustrikk og Selburosa er en av de mest kjente håndverkstradisjonene i Norge og museet forteller historien om hvorfor dette

ble så veldig populært. Selbu var i svunne tider også kjent for
sin kvernsteinproduksjon. Allerede på 1600 tallet startet de
med utvinning av kvernsteiner i Selbufjella. Etter hvert ble
Selbu en av Nordens største kvernsteinsprodusenter. På Selbu
Bygdemuseum får vi også innblikk i denne historien. Museet
inneholder også flotte veggmalerier og en større steinsamling
fra alle verdenshjørner. På Selbu Husflid har du muligheten til
å få kjøpt med deg ekte tradisjonell Selbustrikk. Middag på
hotellet på kvelden.

Dag 4: 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 kulturopplevelser, 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. Lunsj serveres.

Dag 5: Selbu – Dombås

Så sier vi farvel til Selbusjøen Hotell og vi reiser videre med
mange gode minner. Vi kjører igjen over fjellet til Røros. I
Røros møter vi en lokal guide som tar oss med på en liten bergstadvandring. Vi får høre litt om bebyggelsen og historien til
Røros. Hvis kirken er ledig kommer vi inn og får også en omvisning her. Vi spiser lunsj på Røros før vi fortsetter til Alvdal,
forbi Foldal og opp til Hjerkin. Herfra er det ikke så langt ned
til Dombås og Dombås hotell hvor vi skal bo.

Dag 6: Dombås – Hjemstedene.

Vi inntar en god frokost før vi begynner på turens siste dag. Vi
reiser sydover gjennom Gudbrandsdalen og stopper for lunsj
ved Rudshøgda. Siste etappe langs E-6 til Oslo og videre til
våre hjemsteder.
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Kroatia
13 dager med avreise lørdag 3. oktober 2020
Behagelige dagsetapper, bekvemme hoteller, hyggelig 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 traktortoget som går med jevne mellomrom. Fra Porec reiser vi på forskjellige utflukter i området. Vi skal blant
annet på trøffel safari. Her får vi se hvordan trøffel
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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 3. OKT. 2020

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 utv. lugar kr 1 000,- pr
lugar
Påstigningstabell: A

Dag 1: Til Oslo

Bussen starter i Skien og plukker opp i Vestfoldbyene, Drammen 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

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

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

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. Hotellet 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 middelalderbyen 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 bydelene. 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 hundene 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 forskjellige produktene samt at det er litt smaksprøver. Noen vil kanskje 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

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

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

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 formiddagen er vi trygt tilbake på våre hjemsteder.
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Oktoberfest på Oset

Høyfjellshotell

3 dager med avreise fredag 16. oktober 2020
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 tilhørende sauna, nyt en kopp kaffe og den vakre utsikten fra salongene - eller sov helt til du våkner av

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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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 Golsfjellet og Oset Høyfjellshotell. Vi er fremme på ettermiddagen.
Etter innsjekk måtes vi i restauranten til middag. Etter middag
er det levende musikk i baren.

3 DAGER MED AVREISE 16. OKT. 2020

Kr. 3.490,-

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.

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

Dag 3: Oset – Hjemstedene

Tillegg for enkeltrom

Dag 2: Opphold på Oset

Etter en sen frokost tar vi plass i bussen. Hjemveien går nedover Hallingdalen med en stopp på Flå og videre mot Oslo og
Vestfold for avstigning.

Påstigningstabell: A

kr 600,-

Gekås – Ullared
3 dager med avreise onsdag 11. november og mandag 7. september 2020
Bli med til Skandinavias største kjøpesenter Gekås
i Ullared en times tid syd for Gøteborg. Dette er det
fremste senteret i Norden som kombinerer shopping 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.
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Dag 1: Til Ullared

Vi reiser fra Oslo og sydover igjennom Vestfold. I Sandefjord 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 restaurant 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 attraktivt 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 11. NOV.
OG 7. SEP. 2020

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)
• Bussreisen med Arne Johans
Bussreiser
Tillegg enkeltrom kr 1 100,-.
Påstigningstabell: J

Berlin
7 dager med avreise onsdag 21. oktober 2020
9. november 1989 strømmet store menneskemengder fra øst over til vest. Endelig var
muren som ble satt opp i 1961 borte. Så i 2019
var det 30 års jubileum for Berlin murens fall.
I 2020 er det 30 år siden den tyske gjenforeningen, dette skal feires med mange arrangementer igjennom året. Den 20. Juni 1991 ble
Berlin atter hovedstad i et samlet Tyskland.
Siden den dagen har det skjedd en storstilt utbygging og renovering av byen. Tross store

endringer og ny bebyggelse er historien tatt vare
på. Vi ser Check Point Charlie, rester av Berlinmuren, 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 datoen for den tyske gjenforeningen. Vi bor på Park
Inn by Radisson Hotell på Alexander Platz. Hotellet har 4* og ligger veldig sentralt.
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7 DAGER MED AVREISE 21. OKT. 2020

Kr. 10.900,Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo – Kiel t/r i dbl innv
lugarer
• 4 netter på Park Inn Alexander plass
• 6 frokoster, 2 lunsj 6 middager
• Sightseeing i Berlin med lokal guide
• Dagstur til Potdam
• Omvisning i Sachsenhausen
• Bussreisen med Arne Johans
Bussreiser
Tillegg for enkeltrom kr 1 600,Tillegg singel lugar kr 1 200,Tillegg for utvendig lugar kr 1 000 pr
lugar
Påstigningstabell: A

delstaten Brandenburg. Innsjøen Havel er et yndet fritidsområde
for Berlinerne. Vi skal på en liten tur med en av sightseeingbåtene
Etter påstigning reiser vi til Oslo hvor vi får utdelt våre boardsom trafikkerer på sjøen. Vi rusler i Sanssouci parken og besøker
ingkort og kan gå om bord en av Color Line sine flotte båter.
slottet Neues Palais som ble reist i 1769. Det serveres også lunsj i
På ettermiddagen serveres en deilig aftensbufeet med varme
løpet av dagen. Vi er tilbake i Berlin tidlig på ettermiddagen.
og kalde retter i restauranten Grand Bufeet.

Dag 1: Til Oslo

Dag 2: Kiel – Berlin

Dag 5: Opphold i Berlin

I dag har vi dagen på egenhånd. Du kan utforske Berlin på egenhånd. Byen har et utall av museer og morsomme ting og oppleve.
Hotellet ligger i Friederichstrasse. Så det er bare noen minutters
gange til Check Point Charlie, Brandenburger Tor og museumsøya.
Vil du shoppe så er det flere sentre i Friedrich Strasse. Det er også
kort vei til Berliner Mall og Potsdamer Platz. I kveld skal vi også
på revy. Ikke langt fra hotellet ligger Friedrichstadt Palast. Som var
det store cabaret teateret i Øst-Tyskland. De har en helt fantastisk
scene og det er plass til nesten 1900 tilskuere. Forestillingen omDag 3: Byrundtur i Berlin
handler dans og akrobatikk så man har like stort utbytte av foresI år er det 31 år siden Berlinmurens fall og 30 år siden den tillingen selv om man ikke snakker tysk. (Billetter tilkommer). Vi
tyske gjenforeningen, og i en by som Berlin har det skjedd spiser middag på hotellet før forestillingen som begynner kl 19.30.
store forandringer. Byen er igjen blitt hovedstad i Tyskland.
Utbyggingen i sentrum har pågått de siste 23 årene og foranDag 6: Berlin – Kiel
dringene er store. Berlin er en multikulturell by – her er et stort
Vi tar farvel med Berlin og reiser nordover mot hansabyen Kiel,
utvalg av aktiviteter, severdigheter og kultur begivenheter. Ethvor båten til Oslo venter på oss. Båtavgang er kl 14.00. Det serter frokosten den første dagen, møter vi vår lokal guide som
veres aftensbufeet på i Grand Bufeet på dekk 6.
tar oss med på en 4 timers rundtur i Berlin. Vi får med oss
de største severdighetene som Brandenburger Tor, Charlottenburg Slott, Check Point Charlie, noen bevarte deler av Ber- Dag 7: Oslo – Hjemstedene
linmuren og handlegaten Kufürsten Dam. Det er også en del Frokost serveres før ankomst Oslo. Etter tollklarering tar vi plass i
arrangementer i forbindelse med Nasjonaldagen. Etter sight- bussen og returnerer til våre hjemsteder.
seeingen spiser vi lunsj i et Bayersk festtelt med skikkelig tysk
meny. Etter lunsj kan de som vil rusle tilbake til hotellet eller
om noen ønsker å være med ut til minnestedet Sachsenhausen
. Middag på hotellet om kvelden.
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 Hotell Park Inn i gamle Øst-Berlin. Her er det kort vei å gå til
Brandenburger Tor, Check Point Charlie og museums øya med
alle sine severdigheter. Vi får servert middag på hotellet.

Dag 4: Utflukt til Potsdam

I dag skal vi besøke Potsdam. Potsdam er en liten by med 150
000 innbyggere rett utenfor Berlin, den er også hovedstad i
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Julemarked og førjulsstemning
på Oset Høyfjellshotell
3 dager med avreise onsdag 25. november 2020
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 tilhørende 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!
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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 stigningen 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 – tradisjonskost. På ettermiddagen er det kaffe i salongen og gang rundt
juletreet. I kveld venter Osets store julebord på oss. En stor matopplevelse – med alt du venter og finne på et godt julebord og
kanskje litt til. Skulle det bli for mye mat – kan man lett på samvittigheten med en svingom på dansegulvet.

Dag 3: Oset – Hjemstedene

Etter en sen frokost tar vi plass i bussen. På hjemveien stopper 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 25. NOV 2020

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 enkeltrom: kr 550,Påstigningstabell: B

Julemarked i Schwerin
5 dager med avreise lørdag 28. november 2020
Schwerin er den eldste byen i Mecklenburg.
Heinrich der Löwe grunnla byen i 116, noe som
la grunnlaget for bispedømmet og greveskapet i
Schwerin. Siden ble byen residensby for hertugene
og storhertugene av Mecklenburg. Etter Tysklands
sammenslåing i 1990 ble Schwerin hovedstad i delstaten Mecklenburg Vorpommern, med kun 130

000 innbyggere den minste i Tyskland. Det størst kjennemerke er slottet som ligger på en øy ute Schweriner
See. Selve julemarkedet finner sted rundt den gamle
markedsplassen og i noen sidegater i gamlebyen. Her
holdes gode tradisjoner i hevd og du bør smake på både
Glüwhein og Bratwürst. Bli med og gjør unna julehandelen i Tyskland.

67
Dag 1: Til Oslo

Dag 5: Til Hjemstedene

Fra Vestfoldbyene reiser vi inn til Oslo. Her går vi om bord i Når vi seiler forbi Oscarsborg serveres frokost i skipets restaurant.
Color Line sin flotte båt som tar oss med over til Kiel. Båtav- Vi legger til kai i Oslo kl 10.00. Og returnerer til våre hjemsteder.
gangen er kl 14.00. Klokken fem måtes vi i restaurant Grand
Bufeet for julebord. Her kan vi lovet at ingenting mangler. Det
er som vanlig show kl 19 og kl 21 i show lounge.

Dag 2: Kiel – Schwerin

Vi ankommer Kiel kl 10. Når alle er om bord i bussen legger vi
i vei mot Schwerin som er hovedstaden i delstaten Mcklenburg
Vorpommern. Vi kommer frem til Schwerin og vi spiser en felles
lunsj. Så blir det en liten byrundtur med en lokal guide slik at
vi får stiftet litt nærmere bekjentskap med byen. Etter rundturen
sjekker vi inn på Plaza Hotell i Schwerin.

Dag 3:Julemarked i Schwerin

Etter frokost har man hele dagen til fri disposisjon. Hotellet
ligger i rett ved jernbanestasjonen. Det er cirka 500 meter å gå
ned til sentrum og 900 meter til Alte Markt hvor mesteparten
av julemarkedet finner sted. Her finner vi også den 20 meter
høye julegranen med 10 000 lys. Den gamle bydelen i Schwerin er blitt forvandlet til en julegate med tallrike attraksjoner.
Lukten av grill, glüwhein og brente mandler setter deg i tysk
julestemning. Bodene byr på mange godbiter både kulinariske
og ting du kanskje trodde du ikke trengte. Vi spiser frokost og
middag på hotellet.

Dag 4: Schwerin _Kiel

Etter en god frokost reiser vi mot havnebyen Kiel. Her ligger
Color Linse sin flotte ferge og venter på oss.
Båtavgang er kl 14.00.. På kvelden serveres det et deilig julebord med alle de godbitene du forventer å finne på et julebord.
Her er både ribbe, julepølse, lutefisk, pinnekjøtt, så vi kan love
at du blir god og mett.

5 DAGER MED AVREISE 28. NOV 2020

Kr. 7.900,Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo – Kiel i doble
innvendige lugarer tur/retur
• 2 netter på Plaza Hotell Schwerin
• Båtreisen Kiel – Oslo i dbl innvendig
3* lugar
• 4 frokost, 2 middager, 2 julebord
• Byrundtur i Schwerin
• 1 lunsj i Schwerin
• Reisen i Setra TopClass turistbuss
Tillegg singel lugar t/r		
Tillegg enkeltrom 2 netter
Tillegg Utvendig lugar t/r
pr lugar
Påstigningstabell: A

kr 1 300,kr 600,kr 1 000,-

Vinveien, Neustadt og Strasbourg
9 dager med avreise mandag 7 desember 2020
Behagelige dagsetapper, bekvemme hoteller, hyggelig 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 traktortoget som går med jevne mellomrom. Fra Porec reiser 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.

9 DAGER MED AVREISE 7. DES. 2020
68

Kr. 14.900,Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo-Kiel i dobbel
3* innvendig lugar tur/retur
• 1 natt på Park hotel Kolpinghaus 		
Fulda
• 4 netter på Achat Premium Neustadt
• 1 natt på Van Der Valk Hotel
Hildesheim
• 8 frokoster, 2 lunsjer, 8 middager
• Byrundtur i Frankfurt Am Main
• Utflukt på vinveien med besøk på
2 vingårder
• Utflukt til Strasbourg
• Veiavgifter
• Reiseleder
• Bussreisen med Arne Johans
Bussreiser
Tillegg for enkeltrom
Tillegg for singellugar
Tillegg for utv. lugar
lugar
Påstigningstabell: A

kr 1 750,kr 1 100,kr 1 000,- pr

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 hyggelige omgivelser før vi møtes til middag om kvelden..

Dag 2: Kiel – Fulda

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 Hamburg 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 – Neustadt

En av de høyeste kontorbygningene i Europa (254 meter) hever seg opp i sentrum av Frankfurt, hjembyen til den mektige
Bundesbank – Tysklands sentralbank. Dessuten har byen med
sine 650 000 innbyggere, filialer til 390 banker fra andre deler
av verden. Frankfurt er Tysklands veletablerte finanshovedstad. Vi møter vår lokalguide som tar oss med på en to timers rundtur i Frankfurt am Main. Etter rundturen fortsetter vi
videre sør-vest over til Neustadt, som blir vårt hjem de neste
fire dagene.

Dag 4: Utflukt på vinveien

I dag skal vi på utflukt på Vinveien, som er en av de eldste turistveien i Tyskland. Vi reiser gjennom det nest største vindistriktet i hele Tyskland. Vi får med oss en lokalguide som viser
oss rundt hele dagen. Det blir besøk på 2 vingårder og vi spiser
felles lunsj.

Dag 5: Utflukt til Strasbourg

Turen går videre sydover. Ved Kehl krysser vi over Rhin og
kommer inn i Frankrike. I Strasbourg stopper vi litt i utkanten
av sentrum. Så går vi på trikken og tar den helt inn i sentrum.

Strasbourg som er blitt en slags Europeisk hovedstad. Her
har Europarådet hatt sitt hovedkvarter siden 1949. Vi skal besøke den fantastiske katedralen 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. I Strasbourg har man også et fantastisk julemarked. Så etter litt guiding har man tid på egenhånd
til lunsj og se nærmere på et fransk julemarked. Vi samles på
avtalt sted og tar trikken tilbake til bussen.

Dag 6: Opphold i Neustad

En dag til fri disposisjon. Hotellet ligger sentralt så det er greit
og gå ut og inn etter som man ønsker. Nyt dagen og julemarkedet. Vi samles for en avsluttende middag på hotellet.

Dag 7: Neustadt – Hildesheim

Vi tar farvel med Neustad, og setter kursen nordover igjen. Vi
kjører så fort vi kan til dagens mål Hildesheim Her skal vi bo
på Hotell Van Der Valk som ligger midt på det historiske torget. Målet er å komme frem tidlig på ettermiddagen så vi kan
oppleve julemarkedet, som er rett utenfor hotelldøren.

Dag 8: Hildesheim – Kiel

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 9: 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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Juletur til Magdeburg
6 dager med avreise onsdag 16 desember 2020
Delstaten Sachsen - Anhalt er kanskje mest kjent
for Harz fjellene. Det høyeste heter Brocken, bedre
kjent som Bloksberg. Men staten har også en rekke
kjente byer som Wittenberg, Quedlingsburg, Werningerode og Magdeburg hvor vi skal bo i 3 netter. Magdeburg ble bispesete allerede i 968 og fra
samme dato ble de såkalte Magdeburg-lovene fastsatt. Byen har et fint og koselig julemarked som

ligger en kort spasertur fra vårt hotell. Nord for Magdeburg finner vi wasserstrassenkreuz Magdeburg. Her
møtes Mittelandkanalen og Elbe - Havel - Kanalen. Til
Tyskland reiser vi med Color Line sine flotte Kielbåter.
Bli med på spennende dager i Sachsen - Anhalt. All overnatting på ett hotell!
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6 DAGER MED AVREISE 16. DES 2020

Kr. 9.200,Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo-Kiel i dbl innv lugar t/r
• 3 netter i dbl rom på Maritim Hotell
Magdeburg
• 5 frokoster
• 1 lunsj
• 5 middager
• By guide i Magdeburg
• Omvisning på Bernburg Slott
• Veiavgifter
• Bussreisen med Arne Johans
Bussreiser
Tillegg for enkeltrom kr 700,Tillegg for singel lugar kr 1 100,Tillegg for utv. lugar 		 kr 1 000,- pr
lugar
Påstigningstabell: A
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Dag 1: Til Oslo

Etter påstigning reiser vi til Oslo hvor vi får utdelt våre boardingkort og kan gå om bord i Color Line sin flotte Kiel båt.
Innkvartering i 3*** innvendige lugarer. Båtavgang fra Oslo
er kl 14.00. Om bord er det mange ting man kan utforske i
løpet av ettermiddagen. Fra observation lounge i 14 etasje har
man en flott utsikt når vi seiler ut Oslofjorden. Felles middag
om kvelden.

Dag 2: Kiel – Magdeburg

Frokost serveres i skipets restaurant. Fra dekk kan vi nyte
innseilingen til Schlesvig Holsteins hovedstad Kiel. Vi går i
land og tar plass i bussen. Vi passerer Hamburg og tar dagens
lunsj stopp i den sjarmerende byen Celle. Byens sentrum består av flotte bindingsverkshus og et slott som har en spesiell
tilknytning til det danske kongehuset. Etter en god stopp fortsetter vi til Magdeburg, som skal være vår base under oppholdet i Tyskland. Magdeburg er hovedstad i delstaten SachsenAnhalt og har cirka 250 000 innbyggere Elven Elbe renner
gjennom byen. Vi skal bo 3 netter på Maritim Hotell Magdeburg.

Dag 3: Utflukt til Bernburg

Bernburg var i en periode hovedstad i et av Anhalt hertugdømmer. Byen ligger vakker til ved elven Saale, og er delt opp i
en Bergstadt (øvre by) og en Talstadt (nedre by). Byens viktigste bygning er Bernburg schloss som ligger med utsikt utover
byen og elven. Sitt utseende fikk slottet på midten av 1500 tallet men det finnes romanske kapell datert helt tilbake til 1100
tallet. Vi returnerer til Magdeburg etter lunsj.

Dag 4: Opphold i Magdeburg

Byen Magdeburg er 1200 år gammel. Katedralen som sto ferdig på
1200 tallet var det første gotiske kirkebygg i Tyskland. Svensken
inntok Magdeburg i 1631. DDR-regimet bygde etter 2. verdenskrig
opp byen i typiske kommunistisk stil med går høyhus og store boligkvarter. Etter den tyske sammenslåingen i 1990 har Magdeburg
gått gjennom store forandringer i sentrum og byen har fått et nytt
liv med moderne hotell, kjøpesenter og gågater. Hotellet ligger en
kort gå ture fra byens julemarked. Hotellet har også svømmebasseng SPA avdeling og treningssenter.

Dag 5: Magdeburg – Kiel

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

Dag 6: 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.

Commandore cruise til København
3 dager med avreise mandag 16. november 2020
I over 140 år har det vært båtforbindelse mellom
Oslo og København. Dagens skip: Pearl of Scandinavia og Crown of Scandinavia har alle fasiliteter
du kan forvente deg av et moderne cruiseskip. På
denne turen har vi bestilt Commandore lugarer til
alle. Ombord finner du hyggelige restauranter, pianobar og i Colombus Night Club spilles det opp til
dans. Vi vil også nevne diskoteket, kino, store tax-

free forretninger og egen relaxe-avdeling med sauna og
boblebad. Etter et besøk i Dronningens by København,
forstår du hvorfor byen er verdenskjent som Wonderful
Copenhagen. København har absolutt alt du kan ønske
deg av en storby. Severdigheter, fantastiske shoppingmuligheter eller sitte på en pub og tenke at ”livet er ikke
det verste man har”. I København skal vi se nærmere på
Dronningens by.
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Dag 1: Til Oslo

Etter påstigning fortsetter vi til Oslo hvor vi går ombord i
Crow of Scandinavia. Innkvartering i utvendige Commandore lugarer med dobbelseng og tv. kl 17.15. serveres det en
velkomst drink i Colombus Nightclub akterut på dekk nr 8.
Etter en hyggelig velkomstdrink går vi samlet til restauranten
Explores Steakhouse, hvor vi får servert en deilig 3 retters
middag. Resten av kvelden bruker man som man måtte ønske. Det er dans og moro i skipets dansebar - Columbus Night
Club. Du kan prøve sangstemmen i pianobaren, eller ta en tur
i tax-free forretningene.

Dag 2: København

Frokost serveres på båten før ankomst København. Dagen starter med en rundtur i Dronningens by hvor vi får se
Amalienborg, den Lille Havfrue og Kongens Nyboder. Rosenborg Slott, Christiansborg Slott og flere av de kjente stedene
i København. Etter rundturen spiser vi en felles lunsj – så har
vi litt fritid før vi reiser ned til båten igjen. I dag skal vi spise
aftensbufeet i restauranten Seven Seas

Dag 3: Oslo – hjemsteder

Mens vi spiser frokost kan vi nyte den vakre seilingen inn
Oslofjorden. Vi ankommer Oslo kl 09.45. Vi tar plass i bussen
og returnerer til våre hjemsteder.

3 DAGER MED AVREISE 16. NOV. 2020

Kr. 3.790,Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo - København t/r
Commandore Lugar
• 2 frokoster
• 1 lunsj
• 1 x 3 retters middag
• 1 aftensbufeet inkl 1 drikke
• Rundtur i København
• Buss med på hele reisen
Tillegg singel commandore lugar
kr 1 300,
Påstigningstabell: F

Juleopphold på Straand Hotell
5 dager med avreise søndag 23. desember 2020
Hotellets historie går helt tilbake til 1864, da Kari
og Olav Straand startet skysstasjon i Vrådal. Siden
den gang har Familien Straand drevet overnattingsvirksomhet på det som tidligere var en husmannsplass. I dag har hotellet 125 rom, 2 restauranter, 2
barer og konferanseavdeling med plass til 400 personer, 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 hotellets 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 23. DES. 2020

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
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 omgivelsene. 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 julestemningen. 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.

kr 1 400,-

Påstigningstabell: G

11 DAGER MED AVREISE 23. DES. 2020

Kr. 12.600,Prisen inkluderer:
• 10 netter i dobbeltrom på Straand
Hotell
• 10 frokoster, 10 lunsjer og
10 middager
• Straand Hotell sitt jule– og nyttårsprogram
• Reisen med Arne Johans Bussreiser
Tillegg enkeltrom
kr 3 300,Tillegg dobbeltrom som enkeltrom
kr 6 600,Påstigningstabell: G
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Nyttårsopphold på Straand Hotell
5 dager med avreise 29. desember 2020
Hotellets historie går helt tilbake til 1864, da Kari
og Olav Straand startet skysstasjon i Vrådal. Siden
den gang har Familien Straand drevet overnattingsvirksomhet på det som tidligere var en husmannsplass. I dag har hotellet 125 rom, 2 restauranter, 2
barer og konferanseavdeling med plass til 400 personer, 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 hotellets gamle stuer med tømmervegger og under den årlige
jule og nyttårsfeiringen. På Straand er man også kjent
for gode måltider og meget hyggelig betjening.
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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 omgivelsene. Middag på kvelden.

Dag 2-4: Lille Nyttårsaften, Nyttårsaften og
1. dag

3 hele dager på Straand Hotell. Her disker man opp med god
mat og hotellet er pyntet flott til jule og nyttårshelgen for å gi
alle den rette julestemningen. Hotellet har også et rikholdig
program som er klart i løpet av høsten 2018. Det blir dans
og moro, fyrverkeri på nyttårsaften Det er frokost, lunsj og
middag på hotellet hver dag. Nærmeste nabo til hotellet er Nisseloftet og sølvsmien som byr på mye rart.

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.

5 DAGER MED AVREISE 29. DES. 2020

Kr. 6.350,Prisen inkluderer:
• 4 netter i dobbeltrom på Straand
Hotell
• 4 frokost, 4 lunsj og 4 middager
• Straand Hotell sitt nyttårsprogram
• Bompenger
• Reisen med Arne Johans Bussreiser
Tillegg enkeltrom
Tillegg dobbeltrom
som enkeltrom 		
Påstigningstabell: G

kr 1 400,kr 2 500,-

Gjensynstreff på Kielbåten

3 dager med avreise sønndag 31. januar 2021

Det har blitt en tradisjon med et gjensynstreff på
Kielbåten. I år er det femte gangen denne turen arrangeres. Datoen er satt til søndag 31. januar. Det
blir tilslutning med buss etter den vanlige påstigningsruten. Vi starter i Skien, Porsgrunn og Vestfoldbyene, Drammen, Asker, Sandvika og Oslo. Dette
blir en fin anledning til å treffe «gamle» turkamerater, nyte en deilig tur til Kiel med god mat. Det blir
også litt informasjon og presentasjon av turkatalogen for 2021. Vi ønsker velkommen til både gamle
og nye kunder.
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Dag 1: Til Oslo

Etter påstigning reiser til Color Line sin terminal i Oslo. Vi får
utdelt våre boardingkort og går om bord i Color Fantasy. Kl
13.30. serveres det en deilig lunchbufeet i Restauranten Grand
Bufeet forut på dekk 6. Kl 16.00. samles vi i skipets konferanseavdeling 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 Observation 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 restaurant 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 tollklarering tar vi plass i bussene igjen og returnerer til våre hjemsteder.

3 DAGER MED AVREISE 31. JAN. 2021

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

Langtidsferie i Spania - Benalmadena
29 dager med avreise lørdag 13. februar 2021
Synes du vinteren blir for lang. Vi har i 8 år re- Gibraltar og tur langs Costa del Sol. Vi kommer også
ist til Costa Tropical og den sjarmerende byen Al- med en gruppe som kjører buss tur og retur og bor 15
munecar. I år har vi byttet bosted til MAC hotell dager i Benalmadena.
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 arrangeres det enkelte dager utflukter til spennende
steder i Andalucía. Vi kan nevne Ronda, Cordoba,
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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 flyplassen 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 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
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 eldste 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 utfluktsmål 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

29 DAGER MED AVREISE 13. FEB. 2021

Ca. Kr. 21.000,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 8 500,-

Påstigningstabell: Egen

Den store Europareisen med
15 dagers opphold i Benalmadena
30 dager med avreise søndag 14. februar 2021
Er du lei av kulde og synes at vinteren blir for lang. til et deilig 15 dagers ophhold i Benalmadena.
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 Benal30 DAGER MED AVREISE 14. FEB. 2021
madenas marina og shopping senter. Hotellet har
Ca kr. 27.500,stort utendørs svømmebasseng, store solterrasser,
bar og restaurant. Alle rom har kjøleskap, gratis wifi
Prisen inkluderer:
og stor terasse. Vi arrangerer flere utflukter under
• Båtreisen Oslo – Kiel i dobbel
oppholdet. Vi kan nevne Ronda, Cordoba og Giinnvendig lugar t/r
braltar. I Benalmadena finnes også et stort akvarium
• 1 overnatting på Raddison Blu Hotel i
og mange restauranter og den gamle bydelen som er
Karlsruhe
hvitmalet på typisk andalusisk vis. Det er også noe
• 1 overnatting på Mercure Center i
som heter at det er reisen som er målet. Det gjelder
Orange
så definitivt for denne turen. En reise gjennom hele
• 2 overnattinger på Hotel Pere IV i
Europa. Vi får se nærmere på Provance, MaBarcelona
drid, Cognac, Bilbao, Burgos og Paris i tillegg

• 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 Bilbao
• 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 9 500,Tillegg enkellugar ca kr 1 200,Utv. lugar
kr 1 000,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 lugarer. 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
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Vi legger til kai i havnebyen Kiel og setter straks nesen sydover. I vår behagelige buss passerer vi Hamburg og Hannover
og ankommer Karlsruhe sent på ettermiddagen for overnatting.

Dag 3: Karlsruhe – Orange

Fra Karlsruhe fortsetter vi mot den franske grensen. Vi passerer 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.

Høyfjellshotell. Han vil spille til dans noen kvelder under oppholdet 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 ønsker. 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 budistisk 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 – Bilbao

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.

I dag reiser vi nordover over store åpne sletter. Dagens lunsj 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. I år skal vi bo i Bilbao.

Dag 7: Altea – Benalmedena

Dag 24: Opphold i Bilbao

Dag 6: Salou – Altea 390 km

I dag når vi vårt mål – Benalmadena og Hotell Puerto Marina. Hotellet ligger helt ned ved vannet. Her er flotte uteområder 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 serverer små retter om dagen. Det er levende musikk i baren hver
kveld og 1 gang i uken er det Flamenco show. På denne turen
har vi også med egen spillemann fra Norge. Eivind Furulund
fra Skien er en kjent spillemann for mange som har seilt med
Kronprins Harald og Peter Wessel. Han har også spilt på Oset

Bilbao var tidligere utskipningshavn for ull, og siden Spanias
stål– og kjemikaliesenter. Byen har klart å fornye seg etter
nedgangen i tungindustrien, mye takket være Museo Guggenheim. Lokal guide møter oss på hotellet, og tar oss med på
en rundtur i Bilbao. Ettermiddagen er fri. og muligheter for
å besøke Guggenheim museum. Middag serveres på hotellet.

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 ordentlige rønnere som stjeler luer og hatter. Vi skal være
med på en rundtur på øya. Transporten skjer med minibusser og sjåføren er lokal guide..

Dag 25: Bilbao – 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 Braastad som har norske aner. Etter omvisningen sjekker vi inn på
vårt hotell

Dag 26: Cognac – Paris

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 paradis. 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 utsikt over Paris. Sacre Coer er en fantastisk kirke som sto ferdig 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 museum. Foruten alle severdighetene blir det også tid til å shoppe
litt. Et besøk på det fasjonable handlesenterert Galerie La Fayett 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.

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 inkludert).
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 imperiet, 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 katedral midt inne i seg. Vi reiser tidlig fra hotellet og tilbringer dagen i Cordoba.
Dette var utfluktsprogrammet i 2020. Vi vil komme
med noen endringer for 2021 - følg med på våre
hjemmesider.
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