2021

2010

r
å
n
0
e
3 ei
v
på

Presentasjon
av Arne Johans Bussreiser
Velkommen til reiseåret 2021
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I fjorårets katalog skrev jeg at dette blir et spennende reiseår.
Det slo til for fullt, fredag 12. mars. Etter sightseeingen i
Paris begynte vi å få informasjon om kansellerte seilinger
med Color Line og stengte grenser inn til Danmark. Etter en
lang etappe fra Paris kom vi hjem til et ny hverdag. 14 dager
med bare avbestillinger. April og mai måned uten noe å gjøre.
Men heldigvis kom alle hjem fra Spania i god behold både
fly passasjerer og bussreisende. Så jeg måtte ta noen grep
og legge om reiseprogrammet noe. Så fra 3. juni har vi kjørt
turer rundt i Norges land. En stor takk til alle som har vært
med og sørget for at Arne Johans Bussreiser har kommet seg
gjennom sitt 30 driftsår.
I skrivende stund så er smittesituasjonen stigende igjen. Så
jeg ser at det ikke kommer til å bli noen turer til Spania i 2021
eller ut av landet før til påske kanskje ikke før sommeren. Så
2021 vil også by på mange flotte Norgesturer. De vil bli gjennomført så sikkert som mulig for at alle skal komme hjem
like friske som når de dro.
Å reise med buss skal være trygt. Vi kan dokumenter akkurat
når og hvor vi er. Vi leverer gjesteliste på alle spisesteder,
museer og hoteller. Skulle turen bli innstilt så vil du få igjen
de pengene du har innbetalt. Avbestiller du uten at turen er
innstilt så følger vi de vanlige reisebestemmelsene.
Så selv om 30 års jubileet ikke ble slik som jeg håpet på – så
går jeg i gang med en ny sesong. Det blir turer til Nordkapp, Helgeland og vi gjør et nytt forsøk på Innlandsbanen og
Ofotbanen. Flor og Fjære holder vi på slik som vi har kjørt i
mange år. Så blir det en ny tur til tradisjonsrike Hotell Union
i Øye. Dette gamle trehotellet fra 1891 har huset mange selebriteter – i 2021 kan det bli deg! Årets Hardanger tur vil ha
bosted på Hotell Ullensvang på Lofthus. Det blir muligheter
for å feire 17 mai i Bergen. Besøke Sørlandet i påsken og
forhåpentligvis så blir det spel på Stiklestad igjen
Utover sommeren blir det noen turer ut i Sverige og Finland
før jeg håper at situasjonen kommer litt mere tilbake til normalen utover høsten. Slik at det kan gi muligheter for å besøke Tyskland 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 31 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!
Arne Johan Fossum

Nyhetsbrev
Vi er kommet i gang med å sende ut nyhetsbrev på mail. Dette
har vært veldig aktuelt nå når endringene skjer så fort. Turprogrammet har blitt tilpasset den aktuelle smitte situasjonen.
Hvis du ikke har mottatt vårt nyhetsbrev så sende oss en mail
på arjo-fo@online.no så legger vi deg inn på e-post listen.

Grupper og foreninger med reiselyst:
Ta kontakt for egne turopplegg!
2010

E-postadresse
Vi lever i en verden som stadig er mer digital.
Muligheten for å få og gi informasjon er blitt
mye enklere på mange måter. Den gode gamle
posten blir tregere og tregere og ofte opplever
vi at den ikke kommer frem som planlagt.
Det siste året, som vi har levd under epidemien, så har det vært enklere å sende ut informasjon digitalt da reiseråd og forhold på destinasjonene endres stadig vekk.
Vi har også begynt å sende ut Nyhetsbrev med
jevne mellomrom. Her vil vi etter hvert prøve
og legge ut litt reise skildringer fra turer vi har
vært på og nye reisemål.
Derfor ønsker vi at du hadde lagt inn mail
adressen din på
www.kampanje.arnejohans.no
Alle som registrerer seg innen 1. april er med
i trekning av en premie du kan lese mer om på
høyre side
Premie
Premie for mail registrering er 2 plasser 1
dobbeltrom på turen til Julemarkedet på
Oset.
3 dager avreise 22. November
Verdi kr 7 380,Du kan lese mer om premieturen på side 65

Registrer deg på
www.kampanje.arnejohans.no
2010
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Gjensynstreff på Skaslien Gjestgiveri
3 dager med avreise 22. februar 2021

4

Begynner du å bli litt lei av å være hjemme og føler
du kunne trenge litt luft under vingene. Da har Arne
Johans Bussreiser et Korona-forslag til deg. En tur
til Skaslien gjestgiveri, som er en perle. Beliggende
ved enden av Finnskogen. Et hotell som gir deg atmosfære, fine lokaler og fantastisk mat.
Vi presenterer årets turplaner og arrangerer natursti
ute på tunet. Så har vi engasjert to entertainere til
å underholde oss. Mandags kvelden blir det underholdning av «Eda Pelle», en lokal helt som byr på
gode historier og musikalsk underholdning og tirsd-

agskvelden blir det underholdning av Vilhelm Johansen
som spilte for oss på Skeikampen under nyttårsturen i
2019/2020. Vi besøker også Kongsvinger Festning og
Norsk Skogbruksmuseum på Elverum. Så er du lei av
husets 4 vegger så er dette en mulighet til å fylle på med
litt ny inspirasjon.

Dag 1: Kirkenær

dag er temaet ganske aktuelt og omhandler Ulv på godt og vondt
ut i fra forskjellige synsvinkler. Etter 30 minutter med ulv har vi
tid på egenhånd til å se nærmere på de andre utstillingene på museet. Fulle av ny kunnskap møtes vi på Restaurant Forstmann som
ligger i tilknytning til museet. Her får vi servert dagens lunsj. God
og mette setter vi oss i bussen og begynner på reisen til våre hjemsteder.

Etter vår vanlige oppsamling gjennom Vestfold, Drammen
og mot Oslo begynner vi vår reise mot Kongsvinger. Vi stopper på Sangrunden for litt kaffe og noe å bite i. Vi passerer
Kongsvinger og kommer til Kirkenær og Skaslien Gjestgiveri.
Hotellet har 40 rom. Vi sjekker inn og møtes til lunsj. Etter
lunsj vil Arne Johan presentere reisemål som er planlagt for
2021. På ettermiddagen blir det også arrangert en natursti ute
på tunet. Etter middag samles vi i hotellets konferansesal til
musikalsk underholdning av og med Eda Pelle.

Dag 2: Utflukt til Kongsvinger

Etter frokost reiser vi sydover til Kongsvinger. Kongsvinger
Festning er et av landets og Innlandets viktigste kulturminner
og regnes som et av regionens fyrtårn i reiselivssammenheng.
Vinger skanse (også kalt Gyldenborg) ble anlagt på Tråstadberget i 1673-74 og er forløperen til dagens festning. I 1682
ble Vinger skanse utvidet til en fullverdig festning. Navnet
«Königs Winer» ble betegnelsen på kongens grunn og festning. Høyt hevet over det gamle sundstedet, med Glomma
som vollgrav, utgjorde festningen en sperre som aldri ble inntatt. Den forhindret effektivt svenske fremrykninger mot
Christiania fra Värmland. I Nærheten finner vi også kvinnemuseet. Kvinnemuseet befinner seg i Dagny Juels barndomshjem på Rolighed og er en stor og vakker sveitserstilsvilla
fra 1857, et steinkast fra 1600-tallsfestningen i den vernede
trehusbebyggelsen i Øvrebyen. Kvinnemuseet ble innviet av
H.M. Dronningen i 1995 og har hatt nasjonal status siden
1997. Med museumsreformen er Kvinnemuseet nå hovedansvarlig museum i et nasjonalt nettverk for kvinnehistorie.
Kvinnemuseet dokumenterer kvinners liv og virke i norsk kulturhistorie frem til i dag. Museets visjon er å gi inspirasjon til
en bedre samfunnsutvikling. Vi er tilbake på hotellet til lunsj.
Ettermiddagen fri før vi samles til middag. I kveld blir det underholdning av Vilhelm Johansen.

Dag 3: Kirkenær – Hjem

Vi tar farvel med Skaslien Gjestgiveri og setter kursen mot
Elverum og Norsk Skogbruksmuseum. Dette er eneste museet
i landet som er viet til skogen, jakt, fiske, dyreliv friluftsliv. I

4 DAGER MED AVREISE 28. MARS 2021

Kr. 4.950,Prisen inkluderer:
• 2 netter i dobbeltrom på Skaslien
Gjestgiveri
• 2 frokoster
• 3 lunsjer
• 2 middager
• Besøk på Kongsvinger Festning
• Orientering om Kvinne Museet
• Besøk på Norsk Skogbruksmuseum
• Aktiviteter på Skaslien Gjestgiveri
• Underholdning med Vilhelm
Johansen
• Underholdning med Eda Pelle
• Bussreisen med Arne Johans 		
Bussreiser
Tillegg for enkeltrom
Påstigningstabell: B

kr 700 ,-

Kristiansand, Sørlandets hovedstad
4 dager med avreise søndag 28. mars 2021
«Bli by» sa Christian 4. i 1641. Og by ble det. Sju
gater parallelle med elva og ti gater vinkelrett på
disse. Totalt 54 ruter i et sjakkbrettmønster. I dag
er Kristiansand, med sine 112 000 innbyggere den
største byen på Sørlandet. Vilhelm Krag var den
som innførte begrepet Sørlandet. Vi bor 3 netter på
Scandic Hotell Bystranda i Kristiansand. Det blir
besøk i Dyreparken, Kristiansand Kanonmuseum
og Arkivet i Kristiansand. Lokal guide er med oss
på rundturen slik at vi får god informasjon om det
vi ser. På vei til Kristiansand besøker vi Risør. Her
tar by vekteren oss med på en vandring i Risørs historie. Vi skal også på båttur ut i deler av Blindleia
utenfor Lillesand.
Dag 1: Til Kristiansand

Etter påstigning fortsetter vi gjennom Vestfold og Telemark til
Risør. Her blir vi møtt av den lokale vekteren som tar oss med
på en vandring gjennom byens historie i dagens Risør. Det blir
også et besøk på saltvannsakvariet som ligger ned på bryggen.
Med nye inntrykk fra Risør går turen mot Kristiansand og
Scandic Hotell Bystranda hvor vi skal bo i 3 netter. Middag
på hotellet

Dag 2: Opphold i Kristiansand

Lokalguide viser oss rundt i Kristiansand. Det blir også et
besøk på Kristiansand Kanonmuseum. Kanonen på Møvik er
verdens nest største kanon montert på land. Vi besøker også
«Arkivet» som er det eneste autentiske Gestapohovedkvarter
fra 2. verdenskrig. Arkivet er senter for dokumentasjon, informasjon, utdanning, forskning, konflikthåndtering og fredsbygging.

Dag 3: Utflukt til Dyreparken

Etter en deilig frokost reiser vi ut til Kristiansand Dyrepark
som ligger litt nord for selve sentrum. I dag har man 127
forskjellige dyrearter fra hele verden. Parkens mest berømte
beboer opp igjennom årene er utvilsomt Julius som flere generasjoner nordmenn har et forhold til. Ellers må vi også nevne
Kardemomme by som tar vare på arven etter Torbjørn Egner.
Vi bruker formiddagen i parken. Lunsj på egenhånd og vi returnerer tilbake til sentrum etter nærmere avtale.

Dag 5: Kristiansand – Hjemstedene

Vi sier farvel til Kristiansand og gjør dagens første stopp i
Lillesand. Her går vi om bord i M/S Øya som tar oss med
på en deilig båttur ut i den sørlandske skjærgården. Blindleia
mellom Kristiansand og Lillesand er en av de mest attraktive
kystrekningene på hele Skagerrakkysten.. Lunsj serveres underveis. Vel tilbake i Lillesand fortsetter vi mot våre hjemsteder. (Hvis båten ikke er klar til påsken vil det bli et litt annet
opplegg).
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4 DAGER MED AVREISE 28. MARS 2021

Kr. 7.490,Prisen inkluderer:
• 3 netter på Scandic Hotell
Bystranda i Kristiansand
• 3 frokoster, 3 lunsjer og 3 middager
• Vektervandring i Risør
• Besøk på Akvariet i Risør
• Entre til Dyreparken
• Lokal guide i Kristiansand.
• Besøk på Kanonmuseet
• Omvisning i Arkivet
• Båttur i Blindleia
• Bompenger
• Bussreisen med Arne Johans 		
Bussreiser
Tillegg for enkeltrom
Påstigningstabell: G

kr 1 200 ,-

Påsketur til Farsund
5 dager med avreise torsdag 1. april 2021

6

Farsund spilte en viktig rolle for samferdselen den
gangen sjøen var den viktigste transport åren. Her
kunne skip vente på bedre vær for å komme seg
rundt Lindesnes eller man kunne få repparet sine
båter før ferden gikk videre. Da hovedveien ble lagt
via Lyngdal og jernbanetraseen også valgt en indre
linje så ble Farsund et litt mindre sentralt sted. I dag
bor det omtrent 3300 innbyggere her. Farsund Fjordhotel sto ferdig i 1977 på ”Floridaodden” i utkanten av Farsund. Alle rom har terrasse vendt mot
hagen og sjøen. Så har kan du nyte ettermiddagen
med en god bok eller avis mens du venter på at det
skal serveres en deilig middag i hotellets restaurant.
Under oppholdet reiser vi på utflukter i nærområdet. Vi besøker Lindesnes fyr, Sjølingstad Uldvarefabrikk og Lista. Lista har alltid hatt en amerikansk
tilknytning. Så bli med oss til Farsund i påsken!

5 DAGER MED AVREISE 1. APRIL 2021

Kr. 8.950,Prisen inkluderer:
• 3 netter på Farsund Fjordhotell
• 3 frokoster
• 4 lunsjer
• 3 Middager
• Besøk på Lindesnes
• Rundtur på Lista
• Besøk på Sjølingstad Uldvarefabrik
• Bussreisen med Arne Johans Bussreiser
Tillegg enkeltrom 		 kr 1 400,Påstigningstabell: G

Dag 1: Til Farsund

Dagens etappe går via Sørlandet til Maritim Fjordhotell i Flekkefjord for overnatting. På veien dit stopper vi og spiser lunsj
i den sjarmerende sørlandsbyen Grimstad.

Dag 2: Utflukt til Lindesnes

Lindesnes er kjent som Norges sydligste punkt på fastlandet.
Her ute har man bygd opp et kultursenter omkring fyret. Faktisk er det 3 fyr her ute fra forskjellige tidsepoker. Lindesnes
var også valgt til tusenårs sted for Agder. Vi får se et multimedieshow med bilder fra Lindesnes gjennom hele året. Det blir
anledning til å gå opp til fyret og nyte den magiske utsikten.
På veien kjører vi også gjennom Spangereid. Det var her Einar
Tambarskjelve slo Olav Tryggvasson i en bueskytter konkurranse. I følge et sagn gikk pilen til Einar Tambarskjelve hele
1400 meter av gårde. Man tror konkurransen fant sted rett før
slaget i Svolder. Vi krysser også over Spangereid kanalen som
ble åpnet i 2007. Vi er tilbake på hotellet til lunsj.

Dag 3: Utflukt til Lista

Etter frokost møter vi vår lokal guide. Vi reiser på en liten
rundtur i Farsund Sentrum og ut mot Lista. Lista også kalt
Listalandet, er ei halvøy og en tidligere kommune i Vest-Agder
fylke. Lista har siden 1964 vært en del av Farsund kommune.
Lista er kjent for sine mange fornminner fra stein-, bronse- og
jernalder og er av mange arkeologer karakterisert som det eldste Norge. I tillegg er Lista kjent for botanikere og ornitologer
som et eldorado. Her finnes mange sjeldne planter og området
har svært mange forskjellige arter av hekkende fugl. Lista er
et knutepunkt for trekkfugl i Norge. Hele 364 arter er hittil observert i Farsund kommune. Beliggenheten rett vest for landets
sydspiss, Lindesnes, sammen med de naturgitte forholdene,
gjør området spesielt attraktivt for trekkfugl. Grunne sjøarealer, næringsrike vann og store jordbruksområder gjør Listahalvøya til et viktig matfat både for rastende og overvintrende
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trekkfugl. Lista Fyr er også et populært besøksmål. Fyret ligger
på Ytre Listalandet og er stadig et landemerke til hjelp for skipstrafikken. Fyrtårnet er bygget i hugget granitt, er fra 1833 og er
34 meter høyt. Det hurtigblinkende linseapparatet er fortsatt i drift.
Fyrstasjonen har meteorologisk stasjon og kystmeldingstjeneste i
tillegg til fyrdriften. Fyrtårnet er det eneste høye steintårnet i regionen og sjeldent i norsk fyrhistorisk sammenheng. Fyrmesterboligen med uthus er blant de få bygningene ved fyrstasjonene her
i landet fra begynnelsen av nittende århundre, og har derfor høy
aldersverdi. Det har stor fyrhistorisk interesse at det har vært tre
like fyrtårn på stasjonen. Ett av tårnene ble flyttet og gjenreist som
Halten fyr i Sør-Trøndelag. Vi er tilbake på hotellet til lunsj.

Dag 4: Utflukt til Sjølingstad Uldvarefabrikk

A/S Sjølingstad Uldvarefabrikk startet sin virksomhet i 1894, og
drev denne med framstilling av garn og vevde produkter fram til
vedtak om en styrt avvikling i 1984. Maskiner ble avertert for salg
uten særlig hell. Det var heller ikke lett å finne alternativ bruk av
bygningene. Etter stort oppslag i avisen og vurdering av Norsk kulturråd, ble det tatt et lokalt initiativ til å starte arbeid med å bevare
fabrikken. Idéen var å skape “en levende museumsfabrikk” hvor
hele produksjonsprosessen fra råull til ferdige stoffer kunne presenteres for publikum. I dag spiser vi lunsj på hotell Utsikten. Som
navnet tilsier så har vi en flott utsikt utover Kvinesdal. Vi kjører så
om Kvinesdal og krysser over Fedafjorden tilbake til vårt hotell i
Farsund.

Dag 5: Farsund – Hjemstedene

Etter noen deilige dager i Farsund setter vi igjen kursen mot Østlandet. Vi følger E39 til Kristiansand og E 18 videre forbi Arendal
til Næs Jernverk. Jernverket var i drift fra 1665 til 1959 og er i dag
det best bevarte museet som dokumenterer den norske jerndriften.
Vi får en omvisning og får høre en interessant fortelling om norsk
industrihistorie. Vi spiser også lunsj før vi igjen setter oss i bussen
med kurs for Vestfold og Oslo.

Måløy og Stadt
6 dager med avreise torsdag 6. mai 2021
Årets første vestlandstur går til et nytt reisemål.
I år skal vi besøk Måløy og Thon Hotell Måløy.
Hotellet har 55 rom og ligger i sentrum av Måløy,
Måløy er en sjarmerende småby med Nordsjøen og
Stadthavet som nærmeste nabo. Byen, Ja Måløy
fikk med sine 3300 innbyggere bystatus i 1997, ligger rundt det sørlige Ulvesundet og er administrasjonssenter i Vågsøy kommune. I 2018 åpnet et helt
nytt historisk senter som omhandler historien om
Måløy-raidet fra 2. verdenskrig. Her kan man også
lære mer om Kompani Linge og reisene til Shet-

land som fikk tilnavnet «Shetlandsbussene». I løpet av
året arrangeres det flere i festivaler i Måløy. I august
arrangeres Havfiskefestival og Norsk Elvis festival
hvor mange Elvis imitatorer og tilhengere kommer til
Måløy. Den største næringsveien i Vågsøy er fiskeri og
skipsfart. Kommunen har noen av de største fiskeoppdrettene i landet, skipsverft og en moderne fiskeflåte. Vi
kommer også innom Loen på hjemturen. Her besøker vi
Loen Skylift som bringer oss opp i 1011 meter høyde.
På toppen får vi servert en deilig lunsj og kan nyte utsikten utover Innvikfjorden.
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6 DAGER MED AVREISE 6. MAI 2021

Kr. 12.600,Prisen inkluderer:
• 4 netter på Thon Hotell Måløy
• 1 natt på Thon Hotell Otta
• 5 frokoster, 6 lunsjer og 5 middager
• Entre til Måløyraidet
• Rundtur på Vågsøy
• Båt til og Omvisning på Selja Kloster
• Besøk på Kjerringa
• Utflukt til Ulvesund fyr
• Tur med Loen Skylift
• Entre til Prøysen huset
• Ferge Fodnes-Manheller
• Ferge Anda-Lote
• Bompenger
• Bussreisen med Arne Johans Bussreiser
Tillegg for enkelt rom kr 1 750,-.
		
Påstigningstabell: B

Dag 1: Til Måløy

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

da en hedensk høvding ville gifte seg med henne. Sammen med en
del av følge sitt kom hun i land på Selja, der hun led martyr døden.
Dagens neste mål er Vestkapp. Vi kjører ut til utsiktspunktet ”Kjerringa” her er det 496 meter rett ned i havet. Ned på havet stamper
skipene seg rundt Stad. Er det godvær har vi flott utsikt mot Sunnmørsalpene, Hornelen, Åfotbreen og fjellene mot Olden.

Dag 4: Fisketur

Dagens utflukt går til Ulvesund fyr, som ligger på Hjertenes nær
Måløy. Ulvesund fyr har vært et lyspunkt for de sjøfarende siden
1870. Her ønsker man å være et lyspunkt i hverdagen for sine gjester. Fyret er ett av de fire fyr som viser båtene trygt rundt Stadt, som
er ett av de værste havstykka i Norge. I dag drives stedet som et
Dag 2: Rundtur på Vågsøy
overnattings- og kurssted. Er det godt vær samles vi utenfor og får
I dag skal vi stifte nærmere bekjentskap med Vågsøy. På øya en liten minikonsert av Sølvi Hopeland som driver stedet.
finner man Refviksanden. Som flere ganger er kåret til Norges Flotteste Strand. Denne 1,5 km lange stranden er en perle Dag 5: Måløy-Loen-Otta
uansett badetemperatur. På det historiske senteret blir vi opp- Så er tiden kommet til å ta farvel med Måløy. I dag skal vi på
datert på krigens historie. Vi får høre mer om Kompani Linge, luftetur med Loen Skylift. Taubanen ble åpnet at HM. Dronning
Shetlandsbussene og Måløyraidet. En dramatiskfortelling om Sonja 20. Mai 2017. På noen minutter fraktes du fra fjordkanten
krigshistoriens første allierte fullskala «combined Operations» og opp til 1011 meter over havet. Herfra får du en fantastisk utsikt
der marinen, flyvåpenet og kommandosoldater angrep sam- utover Loen, Olden og Loevatne. Vi skal spise lunsj i restaurant
tidig i samme begrensete operasjon og under felles ledelse. Hoven på toppen og får god tid til å se på utsikten. Vi håper været er
Kodenavnet på aksjonen var Archery og ble en viktig og strat- fint slik at vi får fullt utbytte av denne utflukten. Vel tilbake i bussen
egisk seier for de allierte over Hitlers Nazistyrker. Vi besøker fortsetter vi forbi Stryn og over Strynefjellet til Lom. Her blir det
også Kråknes Fyr som ligger helt vest på Vågsøy.
en benstrekk ved Lom Stavkirke, som er bygget på slutten av 1100

Dag 3: Utflukt til Selja Klosterruiner og Stad

I dag skal vi besøke klosterruinene på Selja, Vestlandets første
bispesete og landets eldste Pilgrimsmål. Etter en 15 minutters
båttur kommer vi ut til ruinene etter benediktinerklosteret og
kirken som var viet til St. Albanus. Vi får også med oss ruinene etter Sunniva kirken. St Sunniva er den eneste kvinnelige helgenen i Norge. Den kristne irske kongsdatteren flyktet

tallet. Siste etappe går ned til Otta, her skal vi bo på Thon Hotell
Otta. Middag serveres på hotellet om kvelden.

Dag 6: Otta – Hjemstedene

Bussen tar oss med sydover Gudbrandsdalen. Vi passerer OL byen
fra 94 Lillehammer og kommer til Rudshøgda som var hjemstedet
til Alf Prøysen. Det nye Prøysenhuset er tegnet av Snøhetta og ble
åpnet på 100 årsdagen til Alf Prøysen, 23 juli 2014. Vi får en omvisning og en orientering om livet til Alf Prøysen. Etterpå spiser vi
lunsj i kafeteriaen. God og mette på både inntrykk og mat begynner
vi på siste etappe til Oslo og våre hjemsteder.
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Dalslandskanal

3 dager med avreise søndag 2. mai 2021

Etter kun 4 års anleggsarbeid åpnet Dalslandskanalen i 1868. Den er hele 254 kilometer og består av
hele 29 sluser. Høydeforskjellen fra starten ved
Väneren og til det høyeste punktet ved Töcken er
hele 66 meter. Høydepunktet på turen er slusene
ved Håverud og seilingen gjennom ”Akvedukten”. Dalsland er et naturskjønt område, som vi får
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se fra bussen og vår tur på kanalen. Et besøk på den
sjarmerende Baldersnäs Herregård med sitt praktfulle
hageanlegg høres også med. Programmet inneholder
også båttur med Color Line fra Sandefjord til Strømstad, overnatting på Hotel Dalia i Bengtsfors, besøk i
Fröskog kirke og shopping i Töcksfors. Så bli med på
3 begivenhetsrike dager i Dalsland.

Dag 1: Til Bengtsfors

Vi begynner påstigningen i Oslo og kjører sydover til Sandefjord hvor vi går om bord i Color Viking som har avgang
kl 10.00. Ombord serveres en deilig frokostbufeet. Kl 13.00.
legger vi til kai i Strømstad. Etter at alle er kommet om bord i
bussen setter vi kursen mot Bengtsfors. På en odde i Laxsjön
finner vi Baldersnäs Herregård. Vi får en omvisning og tid til
å se nærmere på det fantastiske hageanlegg som omgir herregården Vi skal overnatte i Bengtsfors på Hotel Dalia som
ligger vakkert til nede ved innsjøen Lelång. Middag på hotellet.

Dag 2: Utflukt på Dalslandskanal

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

Dag 3: Bengtsfors - Töcksfors - Drammen

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

3 DAGER MED AVREISE 2. MAI 2021

Kr. 4.690,Prisen inkluderer:
• Båtreisen Sandefjord - Strømstad
• Frokostbufeet på båten
• Omvisning Baldersnäs Herregård
• Kaffe og kake på Baldersnes
• Besøk i Fröskog Kirke
• 2 netter i dobbeltrom på Hotel Dalia
• 2 frokost & 2 middag på hotellet.
• Båttur på Dalslandskanal inkl lunsj
• Shopping i Töcksfors
• Bussreisen med Arne Johans
Bussreiser
Tillegg enkeltrom kr 650,Påstigningstabell: E

17. mai feiring i Bergen
5 dager med avreise fredag 14. mai 2021
Bergen ligger trygt plassert mellom syv fjell og
med Askøy og Sotra som to gedigne moloer mellom seg og Nordsjøen. Kommer man med båt inn
Vågen er man bokstavlig talt midt i byens sentrum,
et sentrum som har vært på samme sted helt siden
Olav Kyrre grunnla byen i 1070. I dag omkransen

Vågen av Bryggen med den gamle trehusbebyggelsen
fra Hansatiden, Fisketorget og Strandkaien. Bergensere
er kjent for å feire. Bli med og opplev 17. mai feiringen
i vestlandets hovedstad. Barnetog, buekorps og feststemning på Torgalmenningen - En opplevelse!
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Dag 1: Til Bergen

Fra Østlandet går turen oppover Hallingdalen til Geilo og videre over Hardangevidda til Eidfjord. Vi kjører over den nye
Hardangerbrua og passerer Voss. Vi kommer til Bergen på ettermiddagen. Felles middag på hotellet.

Dag 2: Opphold i Bergen

Etter frokost blir vi møtt av en lokal guide som tar oss med
rundt i Bergen. Et besøk på Edvard Griegs Trollhaugen, Fantoft Stavkirke hører med på en Bergenstur. Etter lunsj kan vi
anbefale en tur med Fløibanen opp på Fløyfjellet. Fra 320 meters høyde har man en flott utsikt over Bergen. Felles middag
om kvelden.

Dag 3: Utflukt til Øygarden og Kollsnes

I 1996 åpnet det som i dag er at av Norges største ilandføringsanlegg for olje og gass. Hver dag kommer det igjennom
rørledningene 760 000 fat med olje og 100mil m3 med gass.
Samtidig som anlegget på Kollsnes åpnet, åpnet også det nye
kystmuseet sine dører. I nybygget ble temaet energi og ressurshistorie gjennom 10 000 år. Utstillingen ble kalt ”hav og
vin, jord og eld.” Du starter i steinalderen og ender i dagens
høyteknologiske energi utvikling. Vi spiser felles lunsj i løpet
av dagen.

Dag 4: 17. mai. Feiring i Bergen

I dag har vi hele dagen til fri disposisjon til å oppleve Bergen
på selveste 17. mai. Få med deg buekorpsene, barnetoget og
borgertoget. Frokost og middag på hotellet.

Dag 5: Bergen - Østlandet

Etter frokost begynner vi på turen østover. Vi kjører over Kvamsskogen til Norheimsund og ferge over Hardangerfjorden fra Tørrviksbygd til Jondalen og videre gjennom Folgefonn tunellen til
Odda, og videre over Haukelifjell til Drammen og våre hjemsteder.

5 DAGER MED AVREISE 14. MAI 2021

Kr. 8.700,Prisen inkluderer:
• 4 netter på Thon Hotell Orion i 		
Bergen
• 4 frokoster, 4 lunsjer, 4 middager
• Entré til Troldhaugen
• Lokal guide i Bergen
• Utflukt til Kystmuseet på Øygarden
• Alle ferger
• Bussreisen med Arne Johans
Bussreiser
Tillegg for enkeltrom
Påstigningstabell: B

kr 1 400 ,-

Nord – Ostsee kanalen og Hamburg
6 dager med avreise onsdag 19. mai 2021
I 1895 åpnet kanalen som strekker seg fra Kiel
til Brunsbüttel. Dette er en av de mest trafikkerte
kanalene i verden og hvert år seiler det omtrent 36
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 bydelen Speicherstadt. Vi besøker også
St. Michaelis kirken og det fantastisk flott mod-
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elljernbane anlegget Mineateur World. En annen dag
besøker vi en stor fruktgård utenfor Hamburg. Det blir
også et besøk i den gamle Hansabyen Stade. Så bli
med på noen spennende dager i Nord-Tyskland.

6 DAGER MED AVREISE 6. JUNI 2021

Kr. 9.950,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
inkludert kakebufeet
• Traktotur på Herzapfelhof Lühs
• Ferge fra Wischhafen-Glückstadt
• Veiavgifter
• Bussreisen med Arne Johans
Bussreiser
Tillegg enkeltrom kr 750,Tillegg enkel lugar kr 1 300,Utvendig lugar
kr 1 100,- pr lugar
Påstigningstabell A

13

Dag 1: Til Lidköping

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 – Hamburg – Bad Bramstedt

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: Utflukt til Herzapfelhof Lühs og Stade

Område syd-vest for Hamburg kalles for Altes Land og består
av store fruktgårder. Vi skal besøke fruktgården Herzapfelhof
Luhs i Jork. Vi skal reise med traktor tog rundt på gården. Vertskapet forteller oss mer om produksjonen og hva de produserer. Så går turen videre den gamle Hansabyen Stade, som har et
veldig godt bevart sentrum. Byen ble grunnlagt i 934 og har i
dag 45 000 innbyggere. Lunsj på egenhånd. Fra Stade kjører
vi til Wischhafen hvor vi tar fergen over Elben til Gluckstadt
og videre hjem til vårt hotell i Bad Bramstedt.

Dag 5: 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.

Dag 6: Oslo - Hjem

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

Leikanger Fjordhotell
5 dager med avreise onsdag 26. mai 2021
Leikanger kommune ligger mellom fjord og fjell i
hjertet av Sognefjorden. Kommunen grenser mot
Balestrand i vest og Sogndal i øst. Leikanger er den
4. største fruktkommunen i landet. Omlag 80.000
trer med epler, pærer og plommer er i produksjon
og blomstrer hver vår. Biene i Leikanger produserer fantastisk honning og på den lokale butikken
kan du få kjøpt lokalprodusert honning. Vi skal bo
4 netter på Leikanger Fjordhotell som ligger idyllisk til nede ved Sognefjorden. Hotellet er medlem
av kjeden «Unike Hoteller». Her finner man flere
av de ærverdige hotellene i Norge med rik historie. Vi reiser på utflukt over Gaularfjell, Besøker
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Breemuseet, Astruptunet og en historisk vandring i
Leikanger. Her vokste Harald Hårfagre opp. Leikanger
er også en av våre fremste frukt distrikt. Så har vi litt
flaks bør vi være midt i blomstringa – og det er litt av
et skue.

6 DAGER MED AVREISE 26. MAI 2021

Kr. 8.900,Prisen inkluderer:
• 4 netter på Leikanger Fjordhotell i
dobbeltrom
• 4 frokoster
• 5 lunsjer
• 4 middager
• Rundtur over Gaularfjell
• Besøk på Norsk Bremuseum
• Besøk på Astruptunet
• Vandring langs Strandavegen
• Ferge Fodnes – Mannheller
• Ferge Hella – Dragsvik
• Ferge Dragsvik – Hella
• Ferge Hella – Vangsnes
• Bompenger
• Bussreisen med Arne Johans
Bussreiser
Tillegg enkeltrom kr 1 500,Påstigningstabell : B
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Dag 1: Hjemstedene – Leikanger

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 Sognefjorden
til Leikanger og Leikanger Fjordhotell. Vi sjekker inn på våre
rom og møtes til middag i hotellets restaurant.

Dag 2: Utflukt over Gaularfjell

Turen i dag byr på mye natur. Vi følger Sognefjorden forbi
Balestrand og Høyanger. Ved Vadheim kommer vi inn på E39
mot Førde. Vi stopper for lunsj i Førde før vi fortsetter lang FV
13 over Gaularfjell. Vi stopper på Gaularfjell utsikten, som er
et av de flotte utsiktspunkta på strekninga. Rasteplassen ligg
på toppen av stigningen opp fra Vetlefjorden og har et storslått
utsyn over et frodig og vakkert landskap der riksveg 13 slynger seg oppover lia. Med fritt utsyn mot fjell på 1500 meter og
djupe dalføre ligg utsiktplattforma og balanserer på kanten av
fjellet, 700 meter over havet. Vi kjører så ned kleivene mot
Dragsvik hvor vi igjen tar fergen over til Hella og videre til
Leikanger.

Dag 3: Utflukt til Bremuseet og Astruptunet

Dagens utflukt tas oss med til hjemmet til maleren Nikolai Astrup. Han bodde på en liten gård ved Jølstravannet. Den gamle
låven er revet og erstattet med et galleri, men ellers står tunet
som den gang kunstneren levde her. Turen går så videre på
smale veier langs Jølstervannet til Skei. Her spiser vi lunsj på
Audhikld Vikens Vevstove. Neste mål er Norsk Bremuseum.
Her viser man en film over Jostedalbreen Nasjonalpark samt
at vi får et større innblikk over isbre fenomenet. Fra Fjærland
fortsetter vi ned til Sogndal og ut til hotellet vårt i Leikanger.

Dag 4: Opphold i Leikanger

I dag slapper vi av i Leikanger. Vi skal på en liten vandring
langs Strandavegen på formiddagen. Dette er en vandring i
gammel heltehistorie, vikinghistorie og kulturhistorie. Strandavegen går østover fra hotellet og til Leikanger Kirke. Opprinnelig en steinkirke fra 1250 tallet. Vi passerer Minneparken etter Norges første konge, Harald Hårfagre. På Husabø
gravplass er det utgravninger av 1000 år gamle gravrøyser.
Ved gravplassen står Baldersteinen som med sine drøyer 8
meter er Norges høyeste bautastein. I dag spiser vi lunsj på
hotellet.

Dag 5: Leikanger - Hardangervidda – Hjem

Så er noen deilige dager på vestlandet over. Vi tar fergen fra
Hella og over til Vangsnes. Turen går videre over Vikafjellet til
Voss. Vi kjører ned Skjervet og over den mektige Hardangerbrua. Fra Eidfjord klatrer vi opp Måbødalen og over Hardangervidda til Geilo. Så går det nedover Hallingdalen til våre
hjemsteder.

Vakre Hardanger

Norheimsund og
Rosendal

4 dager med avreise tirsdag 1. juni 2021
Hardanger er en opplevelse på våren. Men snødekte
fjelltopper, isblå fjorder, flotte fossefall og epletrær
i full blomst. Vi skal bo på det flotte Hotell Ullensvang i Norheimsund. Hotellet ligger vakkert til ved
Hardangerfjorden i fruktbygda Lofthus Det blir besøk på Norges eneste Baroni – Rosendal. Her år vi
en omvisning og spiser en deilig lunsj i «Drivhuset». Vi besøker også natursenteret i Eidfjord, som
tar for seg dyre og plantelivet på Hardangervidda.
I Tyssedal besøker vi kraftstasjonen. Vi får også
høre mer om industrihistorien og kraftutbyggingen
i Tyssedal.
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Dag 1: Til Lofthus

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. Herfra er det ikke langt til Lofthus og
Ullensvang 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 Eidfjord

I dag skal vi på en liten tur inn til Eidfjord. Her besøker vi
Natursenteret i Øvre Eidfjord. Man forteller om dyrelivet, plantelivet og menneskene som bode på Hardangervidda. Det
vises også en film. Vi er tilbake på hotellet til lunsj og kan nyte
ettermiddagen i Lofthus og hotellets fasiliteter.

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 bosetnin-

gen 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.

4 DAGER MED AVREISE 1. JUNI 2021

Kr. 7.900,Prisen inkluderer:
• 3 netter på Hotell Ullensvang
• 3 frokoster, 4 lunsjer, 3 middager
• Entre til Hardangervidda Natursenter
• Besøk på Norsk Vasskraftmuseum i
Tyssedal
• Omvisning i Rosendal Baroniet
• Bompenger
• Reisen med Arne Johans Bussreiser
Tillegg for enkeltrom kr 1400,Tillegg for rom med fjordutsikt
kr 1 500,- pr rom
Påstigningstabell: B

Tur - Ut i det blå
6 dager med avreise søndag 6. juni 2021
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 2021 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 6. JUNI 2021

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 enkel lugar/ rom kr 2 600,Påstigningstabell: B
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Oset Høyfjellshotell - 140 år
5 dager med avreise mandag 7. juni 2021
Siden i 1952 har Osets slagord vært ”Kom til Oset
og vær Dem selv” På 80-tallet ble det mer naturlig
å skrive ”Kom til Oset og vær deg selv”. Veldig ofte
påpeker gjestene; ”det er noe med dette hotellet, man
får den gode følelsen av å ha kommet hjem…” Hotellet kan vise til solid drift igjennom 140 år. Ja, i 2021
feirer man at Oset er 140 år og senioransvarlig Kirsten
har vært på hotellet i 30 år. I dag er det 5 generasjon
som driver Oset Høyfjellshotell. Gudrun Hesla med
familie tar imot sine gjester åpne armer og byr på en
lun og varm atmosfære og ikke minst god og velsmak-

ende mat. Golsfjellet er et levende stølsområde med et
vidt nett av veier og stier, som er godt egnet for både
sykling og vandring. Ta med deg fiskestanga og fang
kveldens middag i elver og vann. Biter ikke fisken,
kan vi friste med forfriskende bading - 1000 meter
over havet! Uansett ønsker om aktivt eller avslappet
friluftsliv, gir Golsfjellet deg mulighetene. På veien
til Oset skal vi besøke Bjørneparken i Flå. Her finner
vi naturlighvis Bjørn,Elg og Gaupe. I tillegg har man
en stor utstilling med krokodiller og slanger. En dag
reiser vi vestover og skal på tur med Flåmsbanen. Ingeniørkunst av ypperste merke i flott norsk natur.
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5 DAGER MED AVREISE 7. JUNI 2021

Kr. 7.950,Prisen inkluderer:
• 4 netter i dobbeltrom på Oset
høyfjellshotell
• 4 frokoster og 4 middager på hotellet
• 4 lunsjer
• Besøk i bjørneparken på Flå
• Tur med Flåmsbanen Flåm–Myrdal t/r
• Stølsbesøk med kaffe og vaffel
• Besøk i Golsfjellet kirke
• Besøk på Hadeland Glassverk
• Bussreisen med Arne Johans Bussreise
Tillegg for enkeltrom kr 1 200,Påstigningstabell: B
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Dag 1: Til Oset

Toget stopper et par ganger på veien - fotostopp. Vel nede i Flåm
Etter påstigning går turen over Sollihøgda og til Vik for en spiser vi lunsj og får tid til å se i noen av suvenir butikkene før vi
liten strekk på bena. Så går turenlangs Krøderen og opp til returnerer tilbake til Oset.
Flå, hvor vi besøker Bjørneparken. Vi får servert lunsj og får
god tid til å se på alt som er i parken. Full av og inntrykk Dag 4: Stølsbesøk
reiser vi videre opp Hallingdal til Gol og Golsfjellet, hvor vi I dag reiser vi innover Golsfjellet hvor vi skal se nærmere på
sjekker inn på Oset Høyfjellshotell. Her får vi tildelt våre rom stølslivet. Vi besøker Ulsåk stølen. Her blir vi fortalt om stølslivet
og bruker ettermiddagen til å bli kjent på hotellet. Vi møtes til og får smake på noen av produktene de lager. Vi er tilbake på hotelmiddag om kvelden.
let til lunsj. Ettermiddagen er fri og i dag er det vår siste middag
på Oset.

Dag 2: Opphold på Oset

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

Dag 3: Tur med Flåmsbanen

Etter frokost går turen over Hemsedalsfjellet og gjennom
Lærdalstunellen til Flåm. Flåmsbanen er en av verdens mest
spektakulære togreiser, og en av de største attraksjonene i
Norge. Toget kjører fra enden av Aurlandsfjorden, en side arm
av Sognefjorden, og opp til høyfjellet ved Myrdal stasjon. Reisen viser Vestlandets vakre natur fra sin beste side. I løpet
av en liten time tar toget deg fra havsnivå ved Sognefjorden
og opp til Myrdal 867 meter over havet. Myrdal er en stasjon
på Bergensbanen. Etter et lite opphold returnerer vil til Flåm.

Dag 5: Oset – Hjemstedene

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

Verdens høyeste trebygning

Mjøstårnet, Hamar og Lillehammer
4 dager med avreise 19. juni 2021
I mars 2019 åpnet det som ble verdens høyest hus
bygd av tre. Bygget er 85,4 meter høyt, 18 etasjer.
Det består av leiligheter, hotell og restaurant. Det
er også et stort svømmebasseng i tilknytning til bygget som har fått navnet Mjøstårnet. Det ligger mellom E6 og Mjøsa. Tar man heisen til topps er det en
flott utsikt fra takterrassen. Det blir 4 dager med
mange opplevelser. Vi nevner Båttur med Mjøsas
hvite Svane - Skibladner, En times tur fra Hamar
til Gjøvik. Vi besøker Maihaugen på Lillehammer
et av Europas eldste friluftsmuseer. Her får vi et

godt inntrykk av den bygg messige Norges historien.
På Kjøretøyhistorisk museum finnes mange «god biter»
å se på. På Hamer får vi en omvisning i ruinene av den
ærverdige Hamardomen. Det nye glasstaket gjør at man
før en fantastisk akustikk inne i de gamle ruinene. Tar
vi med Jernbanemuseet og Skulpturmuseet Kistefoss så
blir det nok å henge med på.
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4 DAGER MED AVREISE 19. juni 2021

Kr. 7.590,Prisen inkluderer:
• 3 netter i dobbeltrom på Frichs Wood
Hotell i Brumundalen
• 3 frokoster, 4 lunsjer og 3 middager.
• Besøk på Prøysenhuset og
Prøysenstua
• Besøk og guide på Domkirkeodden
• Besøk og guide på Norsk
Jernbanemuseum
• Båttur med Skibladner fra Hamar til
Gjøvik
• Besøk på Kjøretøyhistorisk Museum
• Besøk og guide på Maihaugen
• Besøk og guide på Kistefoss
• Bussreisen med Arne Johans
Bussreiser
Tillegg for enkeltrom
Påstigningstabell: B

kr 1 200,-
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Dag 1: Til Prøysen og Brumunddal

Etter påstigning forlater vi Oslo. Vi tar en stopp på Nebbenes
for å strekke på bena og kanskje en liten kaffetår. Så går reisen videre forbi Minnesund og langs Mjøsa til Rudshøgda og
Prøysenhuset. Vi får servert lunsj ved ankomst. Gode og mette
får vi en omvisning i Prøysenhuset og et besøk i Prøysenstua,
som var barndomshjemmet til vår folkekjære visesanger Alf
Prøysen. Så kjører vi ned bakken fra Rudshøgda til Brumunddal og sjekker inn på Mjøstårnet. Vi kan anbefale et besøk på
takterrassen og nyte utsikten. På kvelden serveres en 3 retters
middag i hotellets restaurant.

Dag 2: Opphold på Hamar

Ruinene etter Domkirken og Bispeborgen ligger der og minner
oss om en svunnen tid hvor Hamar var et geistelig sentrum. I dag
har begge fått en unik arkitektur som har skapt et nytt liv og ny
funksjon. Siden 1896 har Norsk jernbanemuseum (NJM) hatt
som oppgave å dokumentere jernbanens historie i Norge og dens
rolle for utviklingen av det norske samfunnet. Museet ble startet
av jernbanefolk og ligger i Hamar.

Dag 3: Utflukt til Lillehammer

Maihaugen på Lillehammer er et av de største og eldste
friluftsmuseene i Europa. Maihaugen er et engasjerende museum som byr på både kulturopplevelser og familieaktiviteter.
Vi besøker først Motorhistorisk museum på Øyer som åpnet
for 2 år siden. Her er det mange flotte kjøretøyer å se på. Her
ligger også Norsk Veimuseum med aktuelle utstillinger. Så
kjører vi ned til Maihaugen for lunsj og omvisning. Fulle av
inntrykk returnerer vi til Brumunddal.

Dag 4: Brumunddal - Hjemstedene

I Hamar går vi om bord i Skibladner som tar oss på en seiltur over
Mjøsa til Gjøvik. Her møter vi igjen bussen Neste stopp blir Kistefossmuseet.Kistefoss Tresliperi ble stiftet i 1889 og er i dag et industrimuseum. Men skulpturparken med sine 45 skulpturer er kanskje bedre kjent nå. I fjor åpnet jo The Twist Gallery en kombinert
bro og galleri som vrir seg over Randselva. Hjemturen går over
Sollihøgda til Sandvika og videre til våre hjemsteder.

Savalen Fjellhotell
4 dager med avreise torsdag 24. juni 2021
Savalen Fjellhotell & Spa ligger i Østerdalen
mellom Alvdal og Tynset. 730 m.o.h i naturskjønne omgivelser ved innsjøen Savalen.
I dag er det andre generasjon Hektoen som
ønsker velkommen. Hotellet har vært i drift
siden 1959. Det er gode turmuligheter utenfor
hotellet. Man har også et flott badeanlegg med
svømmebasseng og boblebad. På Svalen serveres kjempegod mat. Her er flotte fellesarealer til å nyte en kopp kaffe eler lese en bok.

På kvelden er det også litt underholdning
Så bli med på 4 dagers tur i flott omgivelser
.
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7 DAGER MED AVREISE 25. MARS 2021

Kr. 6.750,Prisen inkluderer:
• 3 netter i dobbeltrom på Savalen
Hotell
• 3 frokoster, 4 lunsjer og 3 middager
• Omvisning på Aukrustsenteret
• Utflukt til Heidrun Lokalmat med 		
smaksprøver
• Besøk på Tronfjellet
• Besøk på Tynset
• Lokalguide på utfluktene dag 2 og 3
• Bompenger
• Bussreisen med Arne Johans
Bussreiser
Tillegg for enkeltrom kr 700,Påstigningstabell: B
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Dag 1: Til Savalen

Etter påstigning passerer vi Elverum og stopper for lunsj på
Koppang. I Alvdal finner vi Aukrustsenteret - Her kan vi se og
lære mer om forfatteren og humoristen Kjell Aukrust. Her treffer vi på sykkelreparatør Reodor Felgen og hans gode hjelpere
Solan og Ludvig samt alle de andre som bor i Flåklypa. Det er
også utstillinger som viser flere sider og mangfoldet av forfatterskapet til Kjell Aukrust. Kjell var en kar med livlig fantasi.
Fra Alvdal er det ikke langt opp til Savalen Fjellhotell, hvor vi
skal bo i 3 netter.

Dag 3: Utflukt til Tronfjell

Norges nest høyeste bilveg, 1660 moh, tar deg helt til toppen av
Tronfjell. Et sentralt landemerke i regionen med god utsikt til sju
prestegjeld. Tronfjellveien ble bygget etter at NRK i 1959 bestemte
seg for å bygge radio- og TV sender på toppen av Tronfjell i Alvdal.
Veien ble nyåpnet i 2018 Vi gjør også en stopp i Tynset sentrum. På
torget i Tynset finner vi også verdens største spark. Så er det tilbake
til en deilig lunsj på hotellet.

Dag 4: Savalen – Hjemstedene

Hjemreisen går via Folldal og videre over Venabygdfjellet til
Ringebu. Vi stopper for lunsj på Mjøstårnet som er verdens høyeste
Heidrun er en lokalmat bedrift på Fåset ca 13 km fra Savalen. trehus. Hotellet ligger vakkert til ved Mjøsas bredder. Gode og
De videreforedler lokale råvarer av geit, lam og gris. Med stor mette begynner vi på siste etappe tilbake til Oslo og Vestfold
håndverksmessig innsats oppnår de produkter med tradisjonspreg og høy kvalitet. De driver eget husdyrhold med oppforing av geitekillinger. Disse beiter ute hele sommeren og sørger
for kulturlandskapspleie i området rundt gården og på setra.
Vertskapet tar oss imot og forteller oss mer om historien om
Heidrun. Vi får også servert flatbrød og egenprodusert spekemat og alkoholfritt øl eller mineralvann. Vi er tilbake på hotellet til lunsj. Resten av dagen til fri disposisjon på hotellet.

Dag 2: Utflukt til Heidrun Lokalmat

Sydsvenske høydepunkt
6 dager med avreise mandag 21. juni 2021
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 21. JUNI 2021

Kr. 10.900,24

Prisen inkluderer:
• 1 natt på Scandic Portalen 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 enkeltrom 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 Scandic Portalen 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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Flor og fjære
5 dager med avreise mandag 28. juni og søndag 22. august 2021
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.

26

5 DAGER MED AVREISE 28. JUNI OG
22. AUGUST 2021

Kr. 9.890,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.

Legoland og Løveparken
4 dager med avreise mandag 5. juli 2021
Bli med på et eventyr i et land bygget av 45 millioner LEGO® klosser og nyt samværet og leken.
Se barna hygge seg og ha det gøy. Bli selv som barn
igjen og nyt opplevelsene sammen. Parken er barnas paradis med fantasi, kreativitet og opplevelser.
Ikke langt unna finner vi Giveskudzoo eller bedre
kjent som løveparken. Her finner man cirka 80 forskjellige dyrearter som rusler rundt på ”savannen”.
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Dag 1: Til Viborg

Etter en tidlig avreise kommer vi til Larvik hvor vi går om
bord i Color Line sin Superspeed II. Etter avgang kl 8 serveres
det en deilig frokostbufe i restauranten Catch me if you can”.
Vi ankommer Hirtshals kl 11.45. og kjører sydover til Viborg
og Golf Hotell Viborg hvor vi skal bo i 3 netter. Hotellet har
svømmebasseng.

Dag 2: Utflukt til Løveparken

Frokost serveres på hotellet. I dag skal vi på utflukt til Løveparken i Give. Her går dyrene fritt ute på ”savannen” vi kjører bussen over savannen forbi giraffer, zebrar, strutser, løver og mange
andre dyr. Etter rundturen har vi tid på egenhånd i parken før vi
returnerer til vårt hotell. De som ønsker kan bli med en tur inn til
Viborg sentrum. Middag på hotellet.

Dag 3: Utflukt til Legoland

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

Dag 4: Viborg – Hjemstedene.

Etter frokost setter vi kursen mot Hirtshals, hvor vi går om
bord i Superspeed 2 som tar oss med til Larvik. Det serveres
lunsjbord på båten. Fra Larvik kjører vi mot Oslo for avstigning.

4 DAGER MED AVREISE 5. JULI 2021
Pakke priser
1 Voksen
kr 7 690,1 Barn (t.o.m. 14 år)
kr 4 950,Prisen inkluderer:
• Båtreisen Larvik - Hirtshals t/r
• 3 netter på Golf Hotel Viborg i
sgl/dbl/flersengsrom
• 4 frokoster og 3 middager
• 1 lunsj på båten hjem
• Entre til Løveparken
• Entre til Legoland
• Bussreisen med Arne Johans
Bussreiser
Tillegg enkeltrom kr 1 500,Påstigningstabell: I

Straand Hotell
4 dager med avreise søndag 1. august 2021
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. 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.
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.
Dag 1: Til Straand

Vi reiser fra Oslo på morgenen og har påstigning ned igjennom Vestfold. Etter en liten stopp kommer vi 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.

Dag 2: Utflukt til Dalen og Anne Grimdalstunet

Turen begynner langs Vråvatne, den øverste innsjøen i Arendals - vassdraget, og videre gjennom skog og små bygder til
Grimdalstunet. Grimdalen er fødestedet og barndomshjemmet
til billedhuggeren Anne Grimdalen - mest kjent for sitt arbeid
med utsmykningen av Oslo Rådhus. På 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. Fra Eidsborg går turen videre til Morgedal, bygda
som kalles “Skisportens Vugge”. Her ligger opplevelsesenteret Norsk Skieventyr som viser moderne skihistorie gjennom
bilder, utstillinger og film. Fra Morgedal kjører du tilbake til
Vrådal gjennom Kviteseid.

Dag 3: Båttur med M/S Fram

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.

Dag 4: Straand – Telemarkskanalen -– Hjem-steder

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.

4 DAGER MED AVREISE 2. AUG. 2021

Kr. 7.490,Prisen inkluderer:
• 3 netter på Strand Hotell
• 3 frokoster, 4 lunsjer og 3 middager
• Besøk på Anne Grimdalen museet
• Besøk på Eidsborg Stavkirke
• Besøk på Norsk Skieventyr
• Besøk på Z-Museet
• Båttur med MS Fram
• Tur på Telemarkskanalen fra Ulefoss
til Lunde
• Bussreisen med Arne Johans
Bussreiser
Tillegg for enkeltrom kr 1 000,-.
Påstigningstabell: G
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Innlandsbanen, Ofotbanen
og Lofoten
11 dager med avreise torsdag 15. juli 2021

30

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 videre sydover langs E6. Så bli med oss på en
ny og fantastisk reise i Sverige og Norge.

11 DAGER MED AVREISE 15. JULI 2021

Kr. 23.900,Prisen inkluderer:
• 1 natt på Hotell Kung Gôsta i Mora
• 1 natt på Quality Hotel Grand
Østersund
• 1 natt på Hotel Jokkmokk i 		
Jokkmokk
• 2 netter på Hotel Gran Royal i Narvik
• 2 netter på Thon Hotel Lofoten i 		
Svolvær
• 1 natt på Scandic Havet i Bodø
• 1 natt på hotell Haugan i Mosjøen
• 1 natt på Quality Skifer Hotel Oppdal
• 10 frokoster, 9 lunsjer, 10 middager
• Tur med Innlandsbanen fra
Østersund til Jokkmokk
• Tur med Ofotbanen fra Kiruna til
Narvik
• Besøk hos Smeden i Sund
• Besøk på Krigsminnemuseet i Narvik
• Besøk på Blodveimuseet i Saltdalen
• Alle Ferger
• Reiseleder
Bussreisen med Arne Johans
Bussreiser
Tillegg enkeltrom kr 4 300,Påstigningstabell: B

Dag 1: Hjemstedene - Mora

Etter påstigning setter vi kursen mot Kongsvinger og videre
inn i Sverige. Så følger vi E-16 nordover mot Mora. Mora
er også stedet hvor det er målgang på det berømte skiløpet
Vasaloppet. I Mora skal vi bo på Hotell Kung Gusta. Middag
på hotellet.

Dag 2: Mora - Østersund

Vår reise går videre nordover. Turen går gjennom Södra Norrland.
Her er mye skog og vann., I Sveg finner vi verdens største bjørn,
laget i tre. Hele 210 kubikkmeter med virke og 570 000 spiker
sørger for at Sveg innehar denne tittelen. Sveg er også fødested
til forfatteren Henning Mankell. På ettermiddagen kommer vi til
dagens mål Østersund of vår hotell Clarion Hotell Østersund.

Dag 3: Østersund - Jokkmokk (Togreise)

Det blir en tidlig frokost i dag. Vi setter bagasjen i bussen og
begir oss i vei ned til jernbanestasjonen. Her er det togavgang kl 07.30. Innlandsbanen er blitt et lite ikon i den svenske
togtrafikken. Banen er kun åpen i sommermånedene og tar oss
med på en fantastisk reise nordover til Jokkmokk. Det er muligheter å kjøpe mat på toget og toget stopper også for lunsj i
Vilhelmina. Vi har da bestilt felles lunsj til hele vår gruppe.
Om bord finnes også toaletter, WIFI og ladepunkt med USB.
Etter en fantastisk dag kommer vi til Jokkmokk kl 19.10. Vi
går så 10 minutter bort til Jokkmokk Hotell hvor vi skal bo.
Middag på hotellet.

Dag 6: 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 har ildsjeler
fra Holland restaurert flere av bygningene som var preget av sterkt
forfall. Nå skinner flere av husene langs bryggen av fordums prakt.
Vi spiser en deilig lunsj og rusler så tilbake til bussen. Så kjører vi
via Stokkmarknes til Melbu. Herfra tar vi ferge over til Fiskebøl
også til Svolvær og Thon hotellet som ligger midt i sentrum.

Dag 7: Fridag i Svolvær

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

Dag 8: Svolvær - Bodø

Etter noen uforglemmelig dager, må vi ta fatt på hjemveien. På ny
krysser vi Vestfjorden med ferge fra Moskenes til Bodø. Vi ankommer Bodø kl 16.00. og rekker en liten rundtur i byen før vi sjekker
inn på Scandic Havet. Felles middag på kvelden.

Dag 9: Bodø – Mosjøen

Vi passerer Fauske og stopper på Blodveimuseet i Saltdal. En trist
historie om krigsfanger som bygget vei i Norge under 2. Verdenskrig. På Saltfjellet passerer vi Polarsirkelen. Vi stopper på Polarsirkelsenteret før vi fortsetter forbi Mo i Rana. Er været bra kjører
Dag 4: Jokkmokk – Ofotbanen – Narvik
vi over Korgenfjellet og nyter utsikten fra Korgen Fjellstue. Så er
En ny dag og en ny spennende jernbaneopplevelse. Etter det ikke så langt til Mosjøen for overnatting
frokost reiser vi mot gruvebyen Kiruna. Her får vi så og høre
mer om histrien rundt gruvene i Kiruna. Vi spiser så en felles Dag 10: Mosjøen – Oppdal
lunsj. Kl 14.49. har toget vårt avgang. Togreisen tar oss med I dag reiser vi videre sydover fra Mosjøen. Vi stopper ved Nordopp på høyfjellet og vi passerer grensen til Norge. Vi fortset- Norge porten. Så kjører vi langs Namsen, og Trondheimsfjorden.
ter ned Norddalen og langs Rombaksfjorden til Narvik. Vi an- Dagens siste etappe går forbi Trondheim og til skisportstedet Oppkommer Narvik kl 17.37. I Narvik bor vi på Quality Grand dal.
Hotel Royal. Hotellet ligger rett ved jernbanestasjonen. Vi
sjekker inn og møtes til middag i hotellets restaurant.
Dag 11: Oppdal – Hjemstedene
Vi inntar en god frokost før vi begynner på turens siste dag. Vi
reiser sydover gjennom Gudbrandsdalen og stopper for lunsj ved
I dag blir vi med vår lokal guide rundt i Narvik. Under kri- Lillehammer. Siste etappe langs E-6 til Oslo og videre til våre
gen var det harde kamper helt frem til 9 juni 1940 da tyskerne hjemsteder.
overtok kontrollen i Narvik. Senere viste det seg at den norske6. divisjon var nærmere seier en man trodde. Dette får vi
høre mer om. Vi besøker også krigsminnemuseet. På kvelden
kan man ta fjellheisen opp til 656 moh og forhåpentligvis få
se midtnattsolen.

Dag 5: Opphold i Narvik
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Kristiansund, Grip, Molde
og Atlanterhavsveien
6 dager med avreise søndag 4. juli 2021
Norge har en helt unik natur og i løpet av 6 dager vil
vi få oppleve det store mangfoldet landet vårt kan
tilby. Gudbrandsdalen frodig og flott. Romsdalen
med sine bratte fjell. Atlanterhavsveien som slynger
seg fra holme til holme ytterst i havgapet. Idyllen på
Håholmen, paradiset til Ragnar Thorseth. Rosenes
by Molde med kongebjørka og som hver år huser
landets desidert største og mest berømte Jazzfestival. Vi besøker tørrfisk byen Kristiansund. Og en
utflukt til det gamle fiskeværet Grip. I tillegg får vi
med oss friluftsmuseet Maihaugen på Lillehammer.
Overnatting i Rondane og et besøk på Prøysenhuset.
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6 DAGER MED AVREISE 4. JULI 2021

Kr. 11.900,Prisen inkluderer:
• 1 natt på Dombås Hotell
• 3 netter på Quality Grand Hotell i
Kristiansund
• 1 natt på Spidsbergseter
• 5 frokoster, 6 lunsjer og 5 middager
• Omvisning på Maihaugen
• Rundtur i Molde
• Utflukt til Grip
• Omvisning på Ergan Kystfort.
• Båttur til Håholmen
• Film i Saga Siglar huset
• Ferge Åfarnes – Sølsnes
• Besøk på Prøysenhuset
• Bussreisen med Arne Johans
Bussreiser
Tillegg enkeltrom kr 2 000,Påstigningstabell: B
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Dag 1: Til Dombås

Etter påstigning reiser vi nordover forbi Minnesund og Langs
Mjøsa. På Lillehammer spiser vi lunsj på Maihaugen. Etter
lunsj får vi en omvisning på Norges største friluftsmuseum
utenfor Oslo. Museet åpnet i 1904 etter at Lillehammer Bys
Vel kjøpte samlingen til Anders Sandvig som kom til Lillehammer i 1885. Han var opprinnelig tannlege men samlet
på mange ting. Sandvig ble bestyrer på museet, en jobb han
hadde helt til 1946. Etter besøket på Maihaugen fortsetter vi
til Dombås for overnatting på Dombås Hotell.

Dag 2: Dombås – Molde – Kristiansund

Dag 4: Utflukt til Grip

Etter frokost går vi ned til kaien, her går vi om bord i skyssbåten
som tar oss med ut til det lille øysamfunnet Grip. Grip ligger 14 km
fra Kristiansund og var frem til 1964 egen kommune. I dag er øya
et yndet reisemål og feriested. Det sjelden man har muligheter til
å kjøpe eiendom på Grip. De går stort sett i arv fra generasjoner til
generasjoner. Midt på øya har man også en stavkirke. Vi er tilbake
på hotellet til lunsj. Resten av ettermiddagen til fri disposisjon.

Dag 5: Kristiansund – Folldal – Rondane

Så sier vi farvel til Kristiansund. Vi passerer Sunndalsøra og
strekker litt på bena ved Oppdal. Turen går så over Dovrefjell til
Hjerkinn. Her dreier vi østover mot Folldal. Vi spiser lunsj på Gruvekroa. Gruvedriften i Folldal startet i 1745 og er kanskje ikke like
godt kjent som driften på Røros eller på Kongsberg. Med masse ny
kunnskap begir vi oss ut på siste etappe opp til Spidsbergseter for
overnatting.

Vi passerer Lesjaskog og kjører ned Romsdalen. Det blir stopp
ved den beryktete Trollvegen. Isfjorden var kjent for sine konfeksjonsfabrikker. Etter en kort fergetur fra Åfarnes til Sølsnes kommer vi til Molde. Vi spiser lunsj og kjører en liten rundtur i Molde.
Vi får se Aker Stadion, Rosepiken og Konge Bjørka. Fra Varde
stua får vi en praktfull utsikt mot Romsdalsalpene (Hvis været er
bra) Fra Molde er det en drøy times kjøring til Kristiansund. Her Dag 6: Rondane – Hjem
bor i sentrum på Grand Hotell Kristiansund.
Vi fortsetter over Venabygdsfjellet ned til Ringebu. Dagens lunsj
stopp blir på Prøysenhuset. Her får vi god mat og en liten formiDag 3: Utflukt til Atlanterhavsveien
dling om Alf Prøysen sitt liv og arbeid. Så er turens siste etappe
Etter frokost reiser vi mot fiskeværet Bud. Det blir omvisn- forbi Hamar og Langs Mjøsa til Minnesund og våre hjemsteder.
ing på Ergan Kystfort, som ble bygget av tyskerne under 2.
verdenskrig. Turen videre går langs den beryktede Hustadvika
som har bydd på mange problemer for sjøfolk opp igjennom
tiden. Ved Vevang begynner den 8 kilometer lange Atlanterhavsveien som slynger seg fra holme til holme helt ute i havgapet. Et stykke norsk ingeniørkunst. I nord enden av Atlanterhavsveien finner vi Håholmen. Ragnar Thorset sitt paradis.
Vi blir fraktet ut med båt. Her serveres” himmelsk fiskesuppe”
og vi får se en film om eventyreren Ragnar Thorset i Saga
Siglar huset. Vi er tilbake i Kristiansund på ettermiddagen og
samles til middag om kvelden.

Spelet om Heilag Olav

og spelet Elden
Den gylne omvei

6 dager med avreise tirsdag 27. juli 2021
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 27. JULI 2021

Kr. 12.900,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 2 500,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
reiser sydover gjennom Gudbrandsdalen til Øyer hvor vi besøker
som foruten ost lager en helt himmelsk is.
Norsk Veimuseum. Dagens lunsj spiser vi på Rudshøgda. Siste
etappe langs E-6 til Oslo og videre til våre hjemsteder.
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Haugesund, Karmøy og Utstein
Det sies at det er silda som har skapt Haugesund.
Så sent som i 1839 bodde det kun 12 familier rundt
Karmsundet, der Haugesund ligger i dag. Nå bor
det drøyt 30 000 mennesker Vikingtiden satt også
sine spor på området. Litt nord for byen finner vi
Haraldshaugen, Den 17 meter høye obelisken ble
reist til 1000 års jubileet for Norges samling. Rundt
står det 29 fylkesteiner som symboler på de gammel
norske fylkene Harald Hårfagre samlet til ett rike.
To store begivenheter i Haugesund er Sildajazzen
og filmfestivalen. På Karmøy finner vi vikinggården Bukkøy og Olavskirken på Avaldsnes som
dateres tilbake til Håkon Håkonsens tid omkring
Dag 1: Til Haugesund
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Etter påstigning reiser vi videre over Haukelifjell, langs Åkrafjorden til Haugesund og Thon Hotell Saga.

Dag 2: Opphold i Haugesund

Vår lokal guide som tar oss med på en rundtur i Haugesund
og omegn.. I løpet av dagen skal vi besøke Haralds Haugen
og Norges eldste kongesete - Avaldsnes. Det var her Harald
Hårfagre bygget sin hovedgård rundt år 870. Vi får også se
Olavskirken med bautaen ”Jomfru Marias Synål” Gruvesamfunnet i Visnes er en ukjent del av Norges historien for mange.
Vår dyktige lokal guide levendegjør historien gjennom sin
fortelling. Vi avslutter dagen med en spasertur i Skudeneshavn
sin vakre trehusbebyggelse.

Dag 3: Utflukt til Røvær

Etter frokost har vi formiddagen fri til å se nærmere på sentrum av Haugesund. Noen vil kanskje gjøre unna litt shopping
eller sitte ved Karmsundet og bare se på båttrafikken og nyte
livet. Vi møtes nede på bryggen til avtalt tidspunkt. Her går
vi om bord i en båt som tar oss med på en 25 minutters båttur
ut til Røvær. Her skal vi spise lunsj på Røvær sjøhus som er
kjent for sin komletallerken. Komlene serveres uten dott men
med salt lammekjøtt, røkt kjøttpølse, bacon og kokt kålrot og
gulrøtter. Etter lunsj kan vi rusle opp til Bråvarden som er øyas
høyeste punkt - 45 m.o.h. i tar båten tilbake til Haugesund.
Felles middag på hotellet om kvelden.

Dag 4: Haugesund – Utstein

På veien til Utstein stopper vi ved det private motormuseet til
Rolf Wee i Tysvær. Her har han samlet over 140 kjøretøyer og
et russisk jagerfly. Etter besøket her fortsetter vi til Ulstein og
Ulstein Klosterhotell.

Dag 5: Ulstein Kloster

I dag blir det besøk på Norges eneste stående middelalderkloster. Vi besøker også Galleri Utstein som selger lokal
billedkunst, brukskunst og fine gave og interiørartikler. Man
har også et eget lysstøperi. Etter lunsj besøker vi Fjøløy Fort.

6 dager med avreise søndag 18. juli 2021

1250. En rusletur i det gamle fiskeværet Skudeneshavn
er en opplevelse. Her finner vi 125 hus og 100 sjøboder fra storhetstiden på 1800 tallet. Vi avslutter med
2 netter på Utstein Klosterhotell og besøk på Utstein
Kloster, Norges eneste stående middelalderkloster. Tar
vi med et besøk på Rolf Wee sitt motormuseum i Tysvær så blir det mange opplevelser disse 6 dagene

Fortet ble nedlagt i 2009, men man har en storslagen utsikt
mot Karmøy, Kvitsøy og Randaberg.

Dag 6: Utstein – Hjemstedene

Etter en tidlig frokost tar vi fatt på hjemturen. Vi følger E-39 til
Kristiansand og E-18 videre til våre hjemsteder.

6 DAGER MED AVREISE 18. JUL. 2021

Kr. 11.900,Prisen inkluderer:
• 3 netter på Thon Hotell Saga i
Haugesund
• 2 netter på Utstein Klosterhotell
• 5 frokoster, 6 lunsjer og 5 middager
• Entre til Avaldsnes Historiske
Senter
• Besøk på Visnes Gruvesamfunn
• Vandring i Skudeneshavn
• Utflukt til Røvær
Besøk på Rolf Wee Motorhistorisk
museum
• Besøk på Ulstein Kloster.
• Besøk på Ulstein Galleri
• Bussreisen med Arne Johans 		
Bussreiser
Tillegg for enkeltrom
Påstigningstabell: G

kr 1 800,-

Nordkapp og Norge på langs
18 dager med avreise mandag 2. august 2021
Nå kan du oppleve hele vårt langstrakte land. Vi riser
nordover gjennom Sverige og Finland til Kirkenes.
Her begynner vi vår reise «Norge på langs». Vi reiser
på utflukt i Passvikdalen og til Storskog grensestasjonen mot Russland. I Karasjok besøker vi Samelandssentert som gir oss et godt innblikk i samenes
historie og kultur. Et av høydepunktene på turen er
besøket på Nordkapp platået. Her får vi se Ivo Caprinos fantastiske superbiograf film. I Alta ser vi på Helleristningene og vi har to overnattinger i Nordens
Paris – Tromsø. Turen går også utenom Vesterålen
med det sjarmerende fiskeværet Nyksund før vi begynner på Lofoten. Mektig natur, fjell som stiger rett
opp av havet og sjarmerende fiske vær. Vi hilser på
den snakkesalige Smeden i Sund og tar fergen over
Vestfjorden fra Moskenes til Bodø. Så kjører vi hele
kystriksveien nr 17 fra Saltstraumen, Kilboghamn og
til Sandnessjøen. Det er vel ikke mange steder som er
like vakkert som Helgelandskysten. Mektige fjell og
fantastisk utsikt utover havet. Vi besøker Peter Dass
museet på Tjøtta og overnatter også i Namsos og
Oppdal før vi er hjemme igjen etter en helt uforglemmelig reise igjennom vårt fantastiske land.

18 DAGER MED AVREISE 2. AUG. 2021

Kr. 34.900,Prisen inkluderer:
• Båtreisen Stockholm-Åbo i dbl innv. lu.
• 1 natt på Sokos Hotel Vaakuna i Vaasa
• 1 natt på Scandic Hotel Pohjanhovi i 		
Rovenieme
• 2 netter på Scandic Hotell Kirkenes
• 1 natt på Scandic Karasjok Hotell
• 1 natt på Scandic Destin. Nordkapp
• 1 natt på Scandic Alta Hotell
• 2 netter på Quality Hotell i Tromsø
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• 1 natt på Scandic Harstad Hotell
• 2 netter på Scandic Hotell Svolvær
• 1 natt på Scandic Hotel Havet i Bodø
• 1 natt på Scandic Hotell Syv Søstre i 		
Sandnessjøen
• 1 natt på Scandic Rock City i Namsos
• 1 natt på Quality Skifer Hotell i
Oppdal
• 17 frokoster,17 middager , 10 lunsjer
• Lokalguide til Passvikdalen
• Lokal guide i Tromsø
• Entre til Ishavskatedralen
• Entre til Sapmi Park
• Utflukt til Nordkapp med entre til
Nordkapp platået
• Entre til Alta Museum
• Besøk hos Smeden i Sund
• Alle ferger
• Båttur til Trollfjorden
• Entre til Peter Dassmuseet
• Reiseleder
• Reisen i turistbuss fra A. J. Bussreiser
Tillegg for enkeltrom og lugar kr 9 000
Påstigningstabell: B

Dag 1: Til Stockholm 600 km
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Etter påstigning forlater vi Oslo og krysser grensen til Sverige
ved Ørje. Vi har dagens lunsjpause ved Karlstad og ankommer
Stockholm på ettermiddagen. Her går vi om bord i Viking Line
sin ferge som tar oss med over Østersjøen til Åbo. Innkvartering i doble utvendige lugarer. Vi møtes i skipets restaurant for
middag.

Dag 2: Åbo – Vaasa 330 km

Dag 7: Karasjok – Nordkapp – Honningsvåg 270 km

I dag kommer vi forbi Lakselv og videre langs Porsangerfjorden til
Nordkapptunnellen. Vi kjører rett ut til Nordkapp platået. Supervideografen, som lar oss oppleve Nordkapp og Finnmark til alle
årstider på et 225 graders lerret, er en opplevelse uten like. Gjennom en tunnel med Ivo Caprinos gjengivelse av historiske begivenheter kommer vi frem til Europas absolutt nordligste bar med en
fantastisk utsikt utover havet. Etter besøket returnerer vi tilbake til
hotellet i Honningsvåg

Vi legger til kai i Åbo etter frokost. Når alle er på plass setter vi
kursen Nordover. Vi følger vest kysten av Finland. Vi skal stopp i Dag 8: Honningsvåg – Alta 210 km
den gamle byen Rauma som er kjent for sine knipplinger. Vi kom- Etter frokost reiser vi mot Alta hvor det bodd folk i over 10 000
mer til Vaasa på ettermiddagen for overnatting. Vaasa var faktisk år. Vi besøker Alta museum som forteller om bosetningene og vi
hovedstad i Finland fra januar til mars i 1918.
skal også se det store helleristningsfeltet. Våren 2017 åpnet også
Nordlys attraksjonen som i forbindelse med Nordlyskatedralen
forteller om dette fenomenet Nordlyset. Alta er også kjent for sin
Dag 3: Vasa – Rovaniemi 540 km
Reisen går videre langs vestkysten. I Oulu har vi dagens lunsj skifer produksjon og hvem husker vel ikke demonstrasjonene mot
stopp. Torvet er selvet hjerte i byen. Her finner vi også statuen utbyggingen av Alta-Kautokeino vassdraget på 80 tallet. Vi skal
av den fete torgpolitimannen. På ettermiddagen ankommer vi overnatte i Alta.
julenissens hjemby (hvis vi tror på finnene) Rovaniemi.

Dag 4: Rovaniemi – Kirkenes 530 km

Dag 9: Alta – Tromsø 300 km

Kåfjord Kobberverk ble drevet fra 1826 til 1909 av engelskmenn.
Rett nord for Rovaniemi krysser vi polarsirkelen. Europas I dag er Kåfjord mest kjent for kulturfestivalen Riddu Riddu som
siste ekte villmark strekker seg kilometer etter kilometer over har vært arrangert hver tår siden 1991. Fra Olderdalen tar vi fergen
tundraen nordover mot norskegrensen. Vi krysser grensen ved over til Lyngseide. Så blir det nok en fergetur fra Svensby til Breivikseide. Herfra er det ikke langt inn til ishavsbyen Tromsø. Vi skal
Neiden og kommer til Kirkenes. Her skal vi bo 2 netter.
bo to netter i Tromsø.

Dag 5: Utflukt til Storskog og Pasvikdalen

I dag skal vi på utflukt til russergrensen ved Storskog og Dag 10: Opphold i Tromsø
Grense Jakobselv og en utflukt sydover Pasvikdalen. Dette er Tromsø har vokst fra et lite kirkested på 1700 tallet til en stor mulet område med mye bjørn og gode fiskeforhold. Vi har med tikulturell universitetsby. Her er folk fra 130 nasjoner og omtrent
9000 studenter på universitetet og høyskolen. I dag bor det 75 000
lokalguide hele dagen.
innbyggere i Tromsø, som også omtales som Nordens Paris eller
Porten til Ishavet. Lokal guide følger med oss rundt i byen og vi
Dag 6: Kirkenes – Karasjok. 270 km
Vi reiser via Varangerbotn, Skippagurra og langs Tanaelva skal også besøke den mektige Ishavskatedralen. På ettermiddagen
mot Karasjok som vi ankommer til lunsj. Etter lunsj besøker kan vi anbefale en tur med fjellheisen som bruker 4 minutter opp til
vi Samelandssenteret som forteller om den samiske kulturen Storsteinen 423 moh. Herfra er det en stoslått utsikt utover Tromsø
og historien. Museet legger rett ved Sametinget. Disse bygnin- og områdene rundt.
gene ble innviet i år 2000 og offisielt åpnet av Kong Harald.
Overnatting i Karasjok.

Dag 11: Tromsø – Harstad 250 km

Vi reiser langs Balsfjorden og stopper ved Einan hvor vi har
en flott utsikt mot Storsteinnes. Så passerer vi Bardufoss, hvor
mang en norsk rekrutt har kommet med fly fra Østlandet for å
tjenestegjøre ved brigaden i Nord-Norge. Vi besøker også det
gamle handelsstedet i Hamnvik før vi tar fergen over fra Sør
Rollnes til Stangnes og da er det ikke langt igjen til Harstad.

Dag 12: Harstad – Vesterålen – Svolvær

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

sterkeste malstrømmer. Rett før Ørnes passerer vi minnesmerket
etter ubåten Urædd, som sankt rett utenfor kysten her. Vi passerer
også gjennom Svartistunellen og videre langs Hålandsfjorden til
Forøy, hvor vi kan se noen av Svartisens brearmer. Vi tar ferge fra
Forøy til Ågeskaret. Så krysser vi halvøya mellom Ågeskaret og
Kilboghavn Denne fergestrekningen krysser 4 fjordarmen og har
en prektig utsikt mot havet. Vi kjører langs fjord og fjell, langs
Sjona til Nesna. Her ferger vi over Ranafjorden til Levang. Vi ankommer Sandnessjøen for overnatting.

Dag 16: Sandnessjøen – Namsos

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

Dag 17: Namsos – Oppdal

I dag reiser vi videre sydover fra Namsos via Sundet og Årnes og
Ørlandet. Vi tar fergen fra Brekstad over Kråkvågfjorden til Valset.
I dag har vi fridag. Frokost og middag på hotellet. Hotellet Så kjører vi langs Trondheimsfjorden forbi Orkanger og til vinterligger i sentrum av Svolvær her er det mange gallerier og ko- sportstedet Oppdal for overnatting.
selige kafeer. Det er også muligheter til å bli med på en tur inn
til Trollfjorden for de som ønsker.
Dag 18: Oppdal - Hjemstedene
Vi inntar en god frokost før vi begynner på turens siste dag. Vi
reiser sydover gjennom Gudbrandsdalen og stopper for lunsj ved
Dag 14: Svolvær – Bodø
Vi reiser utover i vakre Lofoten. Flotte sandstrender og mek- Lillehammer. Siste etappe langs E-6 til Oslo og videre til våre
hjemsteder.
tige fjell. Vi stopper hos Smeden i Sund
før vi går om bord i båten som tar oss over Vestfjorden fra
Moskenes til Bodø. Vi ankommer Bodø kl 15.00. Før vi
sjekker inn skal vi besøke Norsk Luftfartsmuseum i Bodø. Her
får vises mange forskjellige flytyper. Dyktig guide forteller oss
om norsk flyhistorie. Så sjekker vi inn på scandic Hotell Bodø.
Felles middag på kvelden.

Dag 13: Fridag i Svolvær

Dag 15: Bodø – Sandnessjøen

Rett utenfor Bodø svinger vi inn på RV 17 som bringer oss
sydover langs Helgelandskysten, en av landets vakreste veistrekninger. Vi tar en stopp ved Saltstraumen – en av verdens

39

Stockholm og Helsingfors
6 dager med avreise søndag 8. august 2021
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
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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 8. AUG. 2021

Kr. 12.950,Prisen inkluderer:
• 2 natt på Scandic Haymarket by
Scandic 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 og lugar kr 3 200,		
Påstigningstabell: B
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Dag 1: Til Stockholm

Turen går via Askim og Mysen til Ørje, hvor vi krysser
grensen og kjører inn til Sverige. Etter en kaffestopp fortsetter
vi til Väneren og Karlstad, hvor vi spiser lunsj. Fra Karlstad
fortsetter vi mot Stockholm. Vi passerer Karlskoga, Arboga og
Eskilstuna før vi ankommer Stockholm. Overnatting på Scandic Haymarket by Scandic, som ligger sentralt i sentrum av
Stockholm. Middag på hotellet.

gang kl 17.00. og vi møtes i skipets restaurant. Her serveres det en
deilig aftensbufeet med varme og kalde retter. Det er også inkludert
drikke til maten (vin,øl og mineralvann.

Dag 4: Helsingfors

Frokost serveres på båten før vi ankommer Helsingfors kl 10.00.
Utenfor terminalen møter vi igjen bussen og vår lokale finske
guide. Hun snakker svensk og tar oss med på en 3 timers rundtur
i Helsingfors. Vi får se monumentet over komponisten Sibelius,
Dag 2: Opphold i Stockholm
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 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.

Vindistriktet Bourgogne
10 dager med avreise mandag 16. august 2021
Bourgogne anser seg som hjertet i Frankrike, en
velstående region med verdenskjente viner. Fra
dette vinlandskapet kommer kjente vintyper som
Chablis, Côte de Nuits, Meursalute og GevreyChambertin. Bourgogne. Området er også kjent
for god mat og byen Dijon er verdensberømt for
sin sennep. Fra samme område kommer osten
Bresse Bleu og hønegryten Coq au vin. Landskapet består av bølgende åser, skog, kanaler og
innsjøer. Store monumentale kirkebygg viten om
rikdom og makt helt tilbake til roernes tid. Nytt
reisemål og nye opplevelser – bli med da vel!

10 DAGER MED AVREISE 16. AUG. 2021
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Kr. 19.500,Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo-Kiel i dbl innv. Lugar t/r
• 1 natt Leonardo Royal Hotell
Mannhem
• 4 netter Mercure Dijon Clemenceau
Hotell dijon
• 1 natt på La Couronne Hotell 		
Riquewihr
• 1 natt på See und Sporthotel Ankum
• 9 frokoster
• 3 lunsjer
• 9 middager
• 3 vinsmakinger
• Besøk i Ste Madelein Katedralen
• Byvandring i Dijon og Beune
• Besøk på La Cassissium
• Reiseleder
• Bussreisen med Arne Johans
Bussreiser
Tillegg for enkelt rom
kr 3 750,Tillegg for enkeltlugar
kr 1 400,Tillegg for utvendig lugar kr 1 100,p.p.
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.

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

Dag 2: Kiel – Mannheim 660 km

Dag 6: Opphold i Dijon

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

Dag 3: Mannheim – Dijon 460 km

Turen går videre sydover. Ved Kehl krysser vi over Rhin og
kommer inn i Frankrike. Vi stopper i Strasbourg som er blitt
en slags Europeisk hovedstad. Her har Europarådet hatt sitt
hovedkvarter siden 1949. Vi skal besøke den fantastiske 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. Dagen siste etappe går ned til sennepsbyen Dijon. Her skal vi bo
4 netter på Mercure Dijon Clemenceau hotell.

Dag 4: Utflukt til vinområdet Côte d`Or

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

Dag 5: Utflukt til Vêzaley og Chablis

Vi reiser igjennom området som kalles «Bourgognes lunge».
Nasjonalparken Morvan består av store skoger og runde åser

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

Dag 7: Dijon – Riquewihr 270 km

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

Dag 8: Riquewihr – Ankum 630 km

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

Dag 9: Ankum – Kiel

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

Dag 10: Oslo – Hjemstedene

Under innseilingen til Oslo nyter vi en deilig frokost. Vel i land
tar vi nok en gang plass i bussen og returnerer til våre hjemsteder.
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Helgelandskysten
9 dager med avreise onsdag 1. september 2021
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.

9 DAGER MED AVREISE 1. SEP. 2021

Kr. 19.900,Prisen inkluderer:
• 1 natt på Selbusjøen Hotell
• 2 netter på Scandic Hotel Syv Søstre
• 1 netter på Vega Havhotell
• 2 netter på Thon Hotell Brønnøysund
• 1 natt på Rock City i Namsos
• 1 natt på Skifer Hotellet i Oppdal
• 8 frokoster, 7 lunsjer og 8 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 enkeltrom 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

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 6: Utflukt til Torghatten

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

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 Dag 7: Brønnøysund – Namsos
neste år. I dag bor det cirka 475 personer på Lovund. Vi be- Så er det slutt på vårt opphold i Brønnøysund. Vi reiser sydover til
søker Kystkultur senteret på Lovund og Lovund Kirke. Lunsj Vennesund, hvor tar vi fergen over til Holm. Så besøker vi Norveg – senter for kystkultur og kystnæring. Senteret omtales som
serveres under dagen.
Kyst-Norges mest spekatulære landemerke. Her venter en fantastisk reise – bli med på Kyst-Norges utvikling igjennom 10 000 år.
Dag 4: Sandnessjøen – Vega
En ny dag med nye opplevelser på Helgelandskysten. Vi be- Etter lunsj går turen videre til Namsos. Her skal vi bo på Scandic
søker først Peter Dassmuset som ligger rett før Tjøtta. Her får Hotellet og vegg i vegg med hotellet ligger Rock City som er et resvi en orientering om dikterpresten Peter Dass. Vi får se en film surssenter for pop og rock. Namsos ha jo fostret artister som Åge
om hans liv. Det blir også et besøk i kirken hvor Peter Dass Aleksandersen, DDE og Askil Holm.
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: 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

Dag 8: Namsos – Oppdal

I dag reiser vi videre sydover fra Namsos via Sundet og Årnes og
Ørlandet. På Ørlandet spiser vi lunsj på Kysthotellet. På menyen
står deilig trøndersk sodd. Vi tar fergen fra Brekstad over Kråkvågfjorden til Valset. Så kjører vi langs Trondheimsfjorden forbi Orkanger og til vintersportstedet Oppdal for overnatting

Dag 9: Oppdal – Hjemstedene

Vi inntar en god frokost før vi begynner på turens siste dag. Vi
reiser sydover gjennom Gudbrandsdalen og stopper for lunsj ved
Lillehammer. Siste etappe langs E-6 til Oslo og videre til våre
hjemsteder. Ørla
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Færøyene og Island
8 dager med avreise lørdag 4. september 2021
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 4. SEP. 2021

Kr. 16.900,- pr pers i dbl innv lugar med begge
køyene på gulvet B2

Kr. 19.500,- pr pers i dbl utv lugar med begge køyene på gulvet

Kr. 22.900,- 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
• Bussreisen med Arne Johans
Bussreiser
Påmeldingstabell: I

Dag 1: Til Hirtshals

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.

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 Dag 5: Island
Hirtshals er kl 15.00. En time sener møtes vi til en velkom- I Seydisfjördur har det alltid vært mange nordmenn og kalles også
stdrink samt at man holder et informasjonsmøte om båten og for den norske småbyen. Her ble det tidlig på 1900 tallet bygget
reisen. Felles middag på kvelden.
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
Dag 2: I sjøen
MS Norrøna ble bygget på Flendern Werft i Lübeck i 2003. Stein museum – en eldre dame som har samlet stein i hele sitt liv.
Skipet er 165 meter langt og 36000 brt. Her er 318 lugarer og I område rundt Fàskruösfjordur bodde det mange franskmenn. Det
det er ved full utnyttelse plass til 1482 passasjerer. Man har sies at over 5000 franske fisker og sjøfolk har bodde. I Reyaorsfgjort veldig mye for å dempe støy og vibrasjoner om bord. MS jordur ligger det en stor aluminium fabrikk som skaffer mange sårt
Norrøna oppnåde på en skala fra 1 til 10 (hvor en er best) kun trengte arbeidsplasser. Tross store protester ble fabrikken åpnet å
1,8. Dette gir passasjerene en rolig og behaglig opplevelse. produserer cirka 300 000 tonn aluminium i året. Lunsj serveres i
Om bord finner man kafeteriaer, a`la carte restaurant, bufeet løpet av dagen og vi er tilbake i Seydisfjördur på ettermiddagen.
restaurant, lekerom, et lite svømmebasseng, trimrom, kino og Vi spiser middag og kl 20.00. setter vi kursen sydover igjen.
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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Ærverdige Hotell Union i Øye
Og andre norske godbiter

6 dager med avreise søndag 12. september 2021
En ny og spennende tur fra Arne Johans Bussreiser. Vi har valgt ut noen ordentlig spennende hoteller, en reise igjennom noen av Norges mest naturskjønne områder. Blir du med så får du med deg
Dale Gudbrandsgard, Lom Stavkirke og Hoppestad
Stavkirke, og båttur på Lovatnet og Geirangerfjorden. Turen går også gjennom den naturskjønne
Norangsdalen med Lyngstøyvannet. Vi får med
oss utsikt fra 1500 meter på Dalsnibba, og Norges

dypeste innsjø Hornindalsvannet. I tillegg skal vi bo på
flotte hoteller som Leikanger fjordhotell, Ullensvang
hotell og ikke minst Hotell Union i Øye, som har huset
mange av Europas største aristokrater. Bli med da vel!!
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6 DAGER MED AVREISE 12. SEP. 2021

Kr. 14.900,Prisen inkluderer:
• 1 natt på Thon Hotell Otta
• 2 netter på Hotell Union i Øye
• 1 natt på Leikanger Fjordhotell
• 1 natt på Hotell Ullensvang.
• 5 frokoster
• 6 lunsjer
• 5 middager
• Omvisning på Dale Gudbrands Gård.
• Besøk på Dalsnibba (værforbehold)
• Båttur Geiranger – Hellesylt
• Båttur på Lågvatnet
• Besøk på Audhild Vikens Vevstove
• Båt Hella – Vangsnes
• Bussreisen med Arne Johans
Bussreiser
Tillegg for enkeltrom:
Påstigningstabell: B

kr 4 200,-

Dag 1: Til Otta

Etter påstigning følges E6 nordover forbi Minnesund, Hamar
og Lillehammer. Dagens lunsj skal vi spise på Ærverdige Dale
Gudbrandsgard. Det var her Olav den Hellige skulle kristne
Dale Gudbrand og hans menn. Gården har også vært namsgård
og folkehøyskole. Vi spiser en deilig lunsj og får høre historien om møte mellom to store menn i Norges Historien. Fra
Hundorp er det ikke så langt opp til Otta hvor vi skal bo på
Otta Hotell.

Dag 2: Otta – Geiranger – Øye. 190 km

Etter frokost tar vi plass i bussen igjen og kjører mot Øye.
Vi stopper litt ved Lom Stavkirke. En av de få stavkirkene vi
har igjen. Kirken ligger vakkert til i Lom sentrum. Så fortsetter vi mot Strynefjellet. Ved Langevatten tar vi inn på vei
63 ned mot Geiranger. Er været fint rekker vi en tur opp på
Dalsnibba. En nydelig utsikt over Geirangerfjorden fra 1500
meters høyde. Så begir vi oss ned til Geiranger 1500 meter
lengre ned. Vi spiser lunsj i Geiranger før båten til Hellesylt
har avgang kl 14.00. Vi seiler forbi de 7 søstre og friaren. Etter
en times nydelig båttur ankommer vi Hellesylt. Så er det en
kort kjøretur inn Norangsdalen til Hotell Union i Øye, som
i generasjoner har vært et attraktivt reisemål for kongelige,
forfattere og elskere. Helt siden åpningen i 1891 har hotellet
vært et sted hvor gjester kommer for å nyte stillheten, roen og
det gode liv i storslagne omgivelser. Hotellet sine 27 rom er
alle individuelt dekorert og møblert med nøye utvalgte antikviteter. Rommene er også oppkalt etter kjente personer som
har bodd på hotellet gjennom tidene; Keiser Wilhelm II, Kong
Oscar II, Dronning Maud og Kong Haakon, samt forfatterne
Karen Blixen, Knut Hamsun, Sir Arthur Conan Doyle og ikke
minst komponisten Edvard Grieg.

Dag 3: Øye

I dag kan vi late som vi er noen av Europas Aristokrater og nyte
livet på ærverdige Øye Hotell. Vi spiser frokost, lunsj og middag på
hotellet. Ellers kan vi bruke dagen til en spasertur i dette praktfulle
landskapet eller nyte en kopp kaffe i hotellets salonger.

Dag 4: Øye – Leikanger 240 km

Etter frokost får vi et gjensyn med Norangsdalen, turen går forbi
Hornindalsvannet som er Norges dypeste innsjø Vi kommer så til
Loen. Her tar vi en avstikker opp Lovatnet. Vi reiser med båten fra
Sande til Kjenndalstova. Her får vi servert en deilig lunsj og hører
den dramatiske historien om rasulykkene i Lodalen i 1905 og 1936.
Fra Loen kjører vi over Utviksfjellet og strekker litt på bena ved
Audhild Vikens Vevstove i Skei. Det du ikke finner av suvenirer
her – er vel ikke funnet opp enda. På høsten kan det hende det er
noen gode tilbud. Siste etappe er ned fjærlandsveien til Sogndal
og videre til Leikanger og Leikanger Fjordhotell. Hotellet ligger
vakkert til nede ved Sognefjorden.

Dag 5: Leikanger – Lofthus 190 km

Å våkne med flott utsikt over Norges lengste fjord gir oss en god
start på dagen. Vi krysser fjorden med ferge over til Vangsnes. Vi
stopper ved Hoppestad stavkirke før vi kan nyte den vakre utsikten over Vikafjellet. Dagens lunsj spiser vi på ærverdige Stalheim
Hotell. Etter en deilig lunsj går turen mot Voss. Det blir en liten
fotostopp ved Tindefossen. Vi krysser Hardangerfjorden på den
såre Hardangerbrua. Dagens mål er Lofthus og Ullensvang Hotell. Middag på hotellet.

Dag 6: Lofthus – Hjemstedene 360 km

Ullensvang er et supert hotell, så det er ikke sikkert vi har lyst til
å reise videre. Men hjem må vi. Vi følger Sørfjorden inn til Odda
og videre over Seljestad til Røldal og Haukelifjellet. Vi strekker litt
på bena ved Haukeli fjellstue. Dagens lunsj spiser vi på Morgedal
Hotell. Så går reisen gjennom Telemark til Drammen og videre til
våre hjemsteder.
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Kroatia og Porec
13 dager med avreise søndag 19. september 2021
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 19. SEP. 2021

Kr. 19.900,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 2 400,Tillegg for singellugar kr 1 400,Tillegg for utv. lugar
kr 1 100,- 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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Norges fjell og fjorder

Geiranger og Ålesund
6 dager med avreise søndag 19. september 2021
Geirangerfjorden kalles verdens vakreste fjord.
Her vil du oppleve en natur som nesten tar pusten
fra deg. Ville og vakre fossefall, steile fjellvegger,
grønn frodighet og majestetiske fjelltopper - ja det
er eventyrlig. Her finner du severdigheter som Ørnesvingene, Dalsnibba, Flydalsjuvet og Fjordsenteret. Geiranger har også mange små, spennende
butikker med gode tilbud på norske kvalitetsvarer.
Ålesund er kjent som Jugendbyen. Etter bybran-

nen i 1904 ble sentrum bygget opp i Jugendstil. Vi
nyter utsikten fra byfjellet Aksla og besøker Atlanterhavsparken. Det blir også besøk på Alnes Fyr og
øyene utenfor Ålesund. I 2016 åpnet man et opplevelses senter på Alnes, som ligger på Godøya. Hjemreisen fra Ålesund går via Ørsta og Volda. I Loen reiser vi med den nye taubanen, opp til fjellet Hoven,
før vi har en siste overnatting i Skei i Jølster.

6 DAGER MED AVREISE 19. SEP. 2021
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Kr. 11.900,Prisen inkluderer:
• 2 netter i dobbel rom på Hotell
Geiranger.
• 2 netter på Quality Hotell
Waterfront i Ålesund
• 1 natt på Thon Hotell Jølster
• 5 frokoster, 5 lunsjer, 5 middager
• Båttur på Geirangerfjorden
• Entre til Fjordsenteret
• Entre Atlanterhavsparken
• Tur til Dalsniba
• Lokal guide i Ålesund
• Besøk på Alnes Fyr og Opplevelsessenter
• Besøk på Audhild Vikens Vevstove
• Entre til Villakssenteret i Lærdal
• Tur med Loen Skylift
• Alle ferger
• Bussreisen med Arne Johans
Bussreiser
Tillegg for enkeltrom
Påstigningstabell: B

kr 2 000,-
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Dag 1: Til Geiranger

Dag 4: Ålesund – Utflukt Alnes Fyr

Dag 2: Opphold i Geiranger

Dag 5: Ålesund – Skei 210 km

Etter påstigning reiser vi via Fagernes og til Beitostølen hvor
vi spiser dagens lunsj. Turen går videre over Valdresflya til
Lom. Her stopper vi ved den gamle Stavkirken. Ferden går
videre forbi Pollefoss og over Strynefjellet til Geiranger. Her
skal vi bo 2 netter på Hotell Geiranger som ligger nede i sentrum av Geiranger. Vi møtes til middag om kvelden.
Vi tilbringer dagen i Geiranger. Etter frokost reiser vi på en liten
utflukt til Fjordsenteret som forteller om livet rundt Norges fjordarmer. Vi reiser også opp til Flydalsjuvet. Herfra har vi en flott
utsikt utover Geiranger og Geirangerfjorden. Lunsj serveres på
hotellet. Vi skal også reise helt opp på Dalsniba som ligger 1500
meter over havet. Så her har vi en fantastisk utsikt.

Dag 3: Geiranger - Ålesund

Etter frokost begir vi oss ned til fergeleiet. Her går vi om bord
i båten som tar oss med på en flott tur ut Geirangerfjorden
til Helleylt. Underveis passerer vi fossene «De Syv Søstre»
og «Friaren». Vi kan også se gården Skagaflå. Fra Hellesylt
går turen via Stranda og til Ålesund. Dagens lunsj serveres
på Fjellstua på Aksla. Herfra har vi en fantastisk utsikt utover
Ålesund. Etter lunsj besøker vi Atlanterhavsparken. Her kan
vi beskue alle fiske artene man finner i havet utenfor. Her er
både store og små akvarium. Vi sjekker inn på vårt hotell.

Etter frokost møter vi vår lokal guide som tar oss med på en
liten rundtur i Ålesund sentrum. Vi reiser videre ut til øyene
utenfor Ålesund og besøker Alnes Fyr og opplevelsessenteret
der. Vi får servert kaffe og kake før vi returnerer til Ålesund.
Lunsj på egenhånd og resten av ettermiddagen til fri disposisjon.
Fra Ålesund følger vi E-39 sydover forbi Ørsta og Volda til
Loen. Her blir det en luftig tur med Loen Skylift, som tar oss
med fra fjorden og opp på fjellet Hoven 1011 m.o.h. Banen ble
åpnet av Dronning Sonja i mai 2017. Vi spiser lunsj på toppen.
Turen videre går over Utviksfjellet til Byrkjelo og Skei. Her
overnatter vi på Thon Hotell Jølster. Vi kan anbefale et besøk
på Audhild Vikens Vevstove som ligger rett ved hotellet.

Dag 6: Skei - Drammen

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 Lærdalselva. Turen går videre over Hemsedalsfjellet og igjennom Hallingdalen til våre hjemsteder.

Vauldalen Fjellhotell
5 dager med avreise mandag 27. september 2021
Vauldalen Fjellhotell ligger 1500 meter fra Sven- at du skal få noen opplevelsesrike dager. På kjøkkenet
ske grensa, øst for Røros og rett under de prakt- legger man vekt på hjemmelaget mat med lokale
fulle Vigelfjella. Lokalbefolkningen kaller dette spesialiteter og tradisjonelle retter.
for Norges Tak. Entusiastisk personalet gjør alt for

54 Dag 1: Til Vauldalen

Etter påstigning går turen mot Minnesund, Elverum og videre
opp igjennom Østerdalen. Lunsj serveres på Koppang. Vi passerer så Tynset og Røros før vi ankommer Vauldalen Fjellhotell. Her blir vi tatt imot av Jorid og hennes stab som driver
stedet.

Dag 2: Vauldalen – Sørvika

Etter frokost er det avreise til Sørvika. Der går vi om bord i Femunden II. Båten bringer oss til Femundhytten Gård, hvor vi blir
tatt imot av vertskapet. Vi får en omvisning i den nedlagte smeltehytta og blir fortalt om livet på gården. Vi får servert spekemat,
skjørost og rømme til lunsj. Før hjemreisen blir det tid til musikk,
Middag på hotellet.

Dag 3: Sørvika – Brekken

I dag tar vi en halvdagstur til Brekken. Vi besøker den minste
boplassen i Brekken, «Bortpå Moa». På en av de gamle krambodene i Brekken har tiden stått stille og den gamle butikken
er som tatt ut av historien og er igjen åpnet i all sin prakt og
sjarm. Neste stopp er Skottgården hvor vi spiser lunsj. Skottgården er en gammel skysstasjon. Det vil si at de hadde plikt
til å holde 4 hester til transport mellom Malmmagen i Sverige
og Jensvolden på veien mot Røros.

Dag 4: Funäsdalen og Ljusendal

Dagens utflukt går til vår Søta Bror. Vi besøker fjellmuseet
i Funäsdalen og Ljusendals bruk, hvor vi får historien om
Farups tid. Det blir også et besøk på Flatruset, som er et høyfjellsplatå 975 meter over havet. I Mittådalen Sameby er det
utsalg av samesløyd og andre husflidsartikler. De som ønsker
mer «svenskehandel» har muligheten i Funäsdalen. I kveld
dropper vi finstasen. Vi kjører med hest og vogn til Volldalskoja. I et bygg i tømmer og sten, tuftet på gamle byggetradisjoner blir det en helt egen stemning rundt bålet. Med felespill
og visesang serveres et utsøkt måltid fra fjellets spiskammers.

Etter måltidet serveres kaffe fra svartkjelen før hestene tar oss
med tilbake til hotellet.

Dag 5: Vauldalen – Hjemstedene

Det blir en litt annen vei på hjemreisen. Etter Røros følger vi
RV 26 mot Jordet og Trysil før vi igjen ommer ut på RV 3 ved
Elverum.

5 DAGER MED AVREISE 27. SEP. 2021

Kr. 9.900,Prisen inkluderer:
• 4 netter i dbl rom på Vauldalen 		
Fjellhotell
• 4 frokoster
• 5 lunsjer
• 4 middager
• Program som beskrevet
• Bussreisen med Arne Johans 		
Bussreiser
Tillegg for enkeltrom kr 1 200,Påstigningstabell: B

Høsttur til Hovden
5 dager med avreise mandag 4. oktober 2021
Øverst i Setesdalen ligger Hovden majestetisk til, heller vil nyte stillheten på fjellet i ro og fred. Naturomkranset av vdder og fjelltopper på over 1200 opplevelsene får man uansett med seg. Hovden byr på
meter. Her kan man nyte livet i fjellheimen enten flotte turstier og mange og gode opplevelser for alle.
man ønsker aktivitet og adrenalin, eller om man

Dag 1: Til Hovden

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

Dag 2: Opphold på Hovden

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

Dag 3: Utflukt til Valle

Etter frokost tar vi plass i bussen og reiser nedover Setesdalen.
Vi skal besøke Tveitetunet. Fra gammelt av var gården bosted
for lensmann og Eidsvollmann Olav Knutsson Tveiten. Siden
1977 har gården vært museum. I dag vises gården frem som et
typisk setesdalstun med en rik historie. Vi besøker også sølvsmeden i Valle og Bykle gamle kirke. En trekirke fra 1628. Vi
er tilbake på hotellet til lunsj..

Dag 4: Utflukt til Haukeliseter Fjellstue

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

Dag 5: Hovden – Dalen – Hjemstedene

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

5 DAGER MED AVREISE 4.OKT. 2021

Kr. 8.300,Prisen inkluderer:
• 4 netter i dobbeltrom på
Hovdestøylen Hotell
• 4 frokoster, 5 lunsjer og
4 middager
• Besøk på Z-museet
• Besøk på Tveitentunet
• Besøk i Bykle Kirke
• Besøk på Haukeliseter
• Bussreisen med Arne Johans 		
Bussreiser
Tillegg for enkeltrom kr 1 400
Påstigningstabell: G
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Kitzbühl i Tyrol
10 dager med avreise søndag 3. oktober 2021
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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10 DAGER MED AVREISE 3. OKT. 2021

Kr. 18.900,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
• 9 frokoster, 2 lunsjer, 9 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 3 500,Tillegg for enkelel lugar kr 1 200,Tillegg for utv. lugar		 kr 1 100,- 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: 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 5: 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 6: 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 7: 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 8: Ingolstadt – Hannover

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

Dag 9: 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 10: 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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Hamburg og Bremen
6 dager med avreise onsdag 13. oktober 2021
Hamburg er Tysklands nest største by og et økonomisk kraftsenter. I handlegaten Mönckebergstrasse
og i Europa Passasjen er shoppingaktiviteten høy
og januar tilbudene mange. I havnene, som har lagt
grunnlag for byens rikdom i århundre, er aktiviteten
stor. I de gamle havnekvarterene Speicherstadt er
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man i gang med å bygge opp en helt ny bydel, Hafencity,
med kontorer, leiligheter, restauranter og kulturopplevelser. Bydelen St. Puli har i alle år vært et forlystelses
sted i Hamburg, for oss nordmenn er vel Reeperbahn
best kjent. En by med nesten 2 millioner innbyggere har
et rikholdig kulturtilbud. Gå inn på et konditori og kjøp
deg en varm kopp kaffe eller sjokolade og et stort tysk
kakestykke. Bremen er også egen delstat og har vært en
rik og viktig by opp igjennom årene. Byens rådhus kan
bekrefte dette. I Bremen finner vi også den sjarmerende
bydelen Schnoor, med sine trange gater. Tysklands romfartssenter finnes i Bremen samt hovedimporten av kaffe
og en stor produksjon av Mercedes biler. 6 dager med
mange opplevelser i to vakre byer.

6 DAGER MED AVREISE 13. OKT. 2021

Kr. 10.900,Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo – Kiel i dobbel innv
lugar t/r
• 2 netter på Dorint City Hotell Bremen
• 1 netter på Scandic Emporio Hotell i 		
Hamburg
• 5 frokoster, 1 lunsj, 5 middager
• Bysightseeing i Hamburg med lokal 		
guide
• Bysightseeing i Bremen med lokal 		
guide
• Båttur i Hamburg Havn
• Entre til Miniatur Wonderland
• Tyske veiavgifter
• Reisen i Setra TopClas turistbuss
Tillegg enkeltrom 		 kr 1 900,Tillegg enkel lugar 		 kr 1 200,Tillegg utvendig lugar kr 1 100,- per lu.
Påstigningstabell: A
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Dag 1: Til Oslo

Dag 4: Bremen Hamburg

Så forflytter vi oss igjen fra Bremen til Hamburg. Først besøker vi
Miniatur Wonderland. Dette er et kjempe anlegg med modelljernbane. Her er nesten 2 mål med landskaper, jernbaner med mange
detaljer. Også Norge har fått sin egen avdeling. Her finner vi fjell
og fjorder, norske tog, trailere med Sties logo og mange andre
kjente detaljer fra Norge. Så blir det en båttur i Hamburg havn.
Vi får se den store containerhavnen og høre om alle detaljene og
faktaene om en av de største havnene i Europa. Etter middagen
har vi på egenhånd i Hamburg. På kvelden skal vi besøke parken
Planten und Blomen og få med oss det fantastiske vannspillet. Det
Dag 2: Kiel – Hamburg - Bremen
Under innseilingen til Kiel nyter vi en deilig frokost i skipets spilles musikk, samtidig som vannfontenene lyssettes – fantastisk
restaurant. Ankomst Kiel er kl 10.00, vi går i land og tar plass stemningsfult og vakkert.
i bussen. Hamburg ligger bare en times kjøring fra Kiel. En by
veldig mange nordmenn har kjørt forbi på Autobahn. Vi møter Dag 5: Hamburg - Kiel
vår lokalguide på ZOB. Hun tar oss med på en 3 timers rundtur Etter frokost setter vi kursen mot Kiel igjen. Denne gangen følger
i sentrum av Hamburg. Underveis får vi se innsjøene Binne- vi motorveien A7 rett til Kiel. Nede ved havnen finner vi igjen
nalster og Aussenalster, det kjente hotellet de fire årstider. Vi Color Line sin ferge som tar oss med hjem til moderlandet. Båtavser også nærmere på de nye områdene nede i Hafencity. Vi gang kl 14.00. Felles middag om kvelden.
avslutter med en felleslunsj før vi fortsetter til Bremen og hvor
vi sjekker inne på vårt hotell.
Dag 6: Oslo - Hjemstedene
Vi seiler inn Oslofjorden og ankommer Oslo kl 10.00. Etter tollklarering tar vi plass i bussen og returnerer til våre hjemsteder.
Dag 3: Opphold i Bremen
Etter frokost reiser vi på sightseeing i Bremen. Vår lokal guide
tar oss med på en rusletur i den sjarmerende bydelen Schnooor
med sine trange gater og hyggelige butikker. Vi får se det flotte
rådhuset og domkirken. Bremen er romfartsbyen i Tyskland
og har også fått et spennende romfartsmuseum. Vi avslutter
sightseeingen til lunsj. Lunsj på egenhånd. Resten av dagen
har man til fri disposisjon å til å oppleve det man måtte ønske.
Etter påstigning reiser vi til Oslo hvor vi får utdelt våre boardingkort og kan gå om bord i Color Line sin flotte Kielbåt. 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. Etter middag anbefaler vi en tur opp i Showlounge.
Her er det to ganger pr kveld et flott danse og musikk show.

Paris
9 dager med avreise onsdag 20. oktober 2021
Som Montesguie uttrykte det: «Frankrike er for
franskmenn - Paris tilhører hele verden». Paris er
ikke bare et resultat av det galliske folks kunst,
arkitektur og håndverk, i all tid har Paris tiltrukket
seg andre lands fremste personligheter som har
vært med på å utvikle Paris til det den er i dag nemlig «Byenes By». I hele 3 dager får vi oppleve
kjente severdigheter som Sacrè Coure, Triumfbuen,
Eiffeltårnet, Solkongen Ludvig den 14.`s slott i Versailles. Vi rusler rundt på Champs Elysees og i kunstner kvarteret Montmatre. Vi besøker kunstmuseet
Louvre med sine kjente skatter. For å formidlet alle
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historien som finnes i byen har vi med oss Unni Martinsen som har bodd i Paris i en mannsalder. Hun har en
enorm kunnskap om fransk historie, franskmenns vaner
og levemåten i Paris. Hun følger med oss under oppholdet i Paris. Vi lover mange gode opplevelser i Paris!

9 DAGER MED AVREISE 11. OKT. 2021

Kr. 17.900,Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo – Kiel i dbl innv lugarer
• 1 natt på Karl Müller i Cochem
• 4 netter på Hotell Le 209, Bercy i Paris
• 1 natt på Remarque Hotell i Osnabrück
• 8 frokoster, 3 lunsjer, 8 middager
• Besøk i Notre Dame i Reims
• Vandring i Amiens med lokal guide
• Bysightseeing i Paris
• Entre til Eifeltårnet
• Båttur på Seinen
• Entre til solkongens slott i Versailles
• Entre til Louver
• Lokal guide 3 dager i Paris
• Reisen i Setra TopClas turistbuss
• Veiavgifter
Tillegg for enkeltrom		 kr 2 900,-.
Tillegg for enkelel lugar kr 1 200,-.
Tillegg utv. lugar		 kr 1 100,- per
lugar
		
Påstigningstabell: A

Dag 1: Til Oslo

Etter påstigning reise vi inn til Oslo, hvor vi går ombord i Color
Lines flotte tysklandsferge Båtavgang kl 14.00. Ettermiddagen
til egen disposisjon, i hyggelige omgivelser kan man bli kjent
med nye turvenner. Om kvelden samles vi til felles middag.

Dag 2: Kiel – Cochem 620 km

ute i Versailles. Dette var selve symbolet på eneveldige herskeres
makt og rikdom. I 1661 bestemt kongen for å flytte hele hoffet med
20000 ansatte fra Louvre og ut til Versailles. Vi får en rundtur i
noen av de mange rommene på slottet. Slottet er omgitt av en fantastisk hage som vi også besøker. Vi er tilbake i Paris tidlig på ettermiddagen. Dagens middag skal vi spise på den koselige «røver»
restaurant Nos Ancêtres Les Gauloise på øya Ile Saint Louise.

Vi inntar en god frokostbuffet, mens vi nyter innseilingene til
Kiel. Etter ankomst tar vi plass i bussen og ruller sydover på Dag 6: Opphold i Paris
gode veier. Vi passerer Hamburg, Dortmund og kommer til Le Louvre er et tidligere kongeslott som i dag er et av verdens
den sjarmerende vinbyen Cochem som ligger ved elven Mo- største og kjente museum. Her kan man betrakte verker fra kjente
kunstnere som Giotto, Leonardo da Vinci, Rafael osv.. Her finnes
sel.
også et maleri alle har hørt om - nemlig Leonardo da Vinci`s Mona
Lisa. Foruten alle severdighetene blir det også tid til å shoppe litt.
Dag 3: Cochem – Paris 510 km
På vei til Paris skal vi først besøke Reims og katedralen Notre Et besøk på det fasjonable handlesenterert Galerie La Fayett eller
Dame, hvor alle franske konger fra middelalderen og frem til en av motebutikkene på Champs Elysses kan være verd et besøk.
1825 er kronet. Reims ligger også i området Champagne som Føler man heller for bare å sette seg ned ved en av de mange resvel ikke trenger noen nærmere introduksjon. Vi ankommer taurantene og kafeene og nyte livet, gjør man selvfølgelig det. I dag
spiser vi middag på hotellet.
Paris på ettermiddagen.

Dag 4: Byrundtur i Paris

Vi begynner dagen med en rundtur i Paris. Vår lokale guide tar
oss med rundt i verdensmetropolen. Det blir en tidlig start slik
at vi kommer til Eifeltårnet før alle andre turister. Fra toppen
har vi en fantastisk utsikt utover Paris. Vi fortsetter så videre
mot triumfbuen og concordeplassen. Mellom disse to punktene går den mest kjente gaten i byen Champss Elysees. Vi
kommer forbi kunstmuseet Louvre, hvor Leonardo da Vinchis
Mona Lisa henger. Så avslutter vi turen i kunstner kvarteret
Montmartre. Her kan vi spise lunsj på egenhånd og nyte utsikten fra trappa foran Sacre Coeur. Så blir det en kjapp tur
tilbake på hotellet før vi skal på et aftenscruise på Seinen med
middag.

Dag 5: Utflukt til Versailles

I dag besøker vi solkongen Ludvig den 14. sitt enorme slott

Dag 7: Paris – Osnabruck 680 km

Etter en god frokost på hotellet tar vi farvel med Paris for denne
gangen. Vi reiser igjennom Belgia og Ruhr område før vi ankommer Osnabruck hvor vi skal bo på Steigenberger Hotellet rett ved
byens gåområder.

Dag 8: Osnabrück – Kiel 310 km

Etter frokost på hotellet pakker vi bussen for siste gang. Vi passerer raskt Bremen og Hamburg og videre til Kiel. Her venter Color
Lines flotte båt på oss. Båtavgang kl 14. Vi møtes til felles middag
på kvelden.

Dag 9: Oslo - Hjemstedene

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

Høyfjellshotell

3 dager med avreise søndag 24. oktober 2021
Oset er et hotell som formelig “oser” av atmosfære.
Ikke bare på grunn av de trivelige salongene fulle
av detaljer i interiør og innredning, men vel så mye
fordi man har over 125 års erfaring med gjestfrihet
Hotellet er tilrettelagt for at du skal finne ro og fred,
eller dans og moro. Ta et avslappende bad med til-

hørende sauna, nyt en kopp kaffe og den vakre utsikten
fra salongene - eller sov helt til du våkner av deg selv.
I 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. 2021

Kr. 3.750,-

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 kr 750,-

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

Tur med Voss Gondol og Flåmsbanen

Smalahove fest på Voss
4 dager med avreise mandag 8. november 2021
Smalahove er først og fremst førjulsmat. Det var
vanlig at det første smalahovemåltidet gikk av
stabelen først i november. Siste smalahove skulle
spises siste søndagen før jul. Denne dagen ble kalt
skolte-søndag. I mange bygder var det fast tradisjon med smalahove skolte søndag og er det den
dag i dag. Hardanger er også blitt en storprodusent
av Cider. Vi besøker en lokal bedrift i Ulvik å
få høre hvordan det gjøres. På Voss åpnet man i
fjor en ny gondolbane opptil Hangurstoppen. Det
lengste spennet er 900 meter og endestasjonen er
820 meter over havet. Østover reiser vi med tog

Dag 1: Til Voss

Etter påstigning fortsetter vi oppover Hallingdalen til Gol hvor
vi spiser dagens lunsj. Så går turen
forbi Geilo og over Hardangervidda. Vi stopper ved Vøringsfossen. Her begynte man i 2015 å oppgradere tilgangen til utsikten over den 182 meter høye Vøringsfossen. Så sent som i
sommer åpnet man en spektakulær trappebro hvor man kan
krysse over juvet. Så dette er noe for de med sterke nerver. Vår
siste etappe går ned Måbedalen og over den flotte Hardangerbrua til Voss. På Voss sjekker vi inn på Scandic Hotell Voss. Vi
møtes til en deilig middag på kvelden.

Dag 2: Cider i Hardanger og Smalahovetunet

Vi spiser en sen og god frokost på hotellet. I dag skal vi på en
liten formiddagstur til Ulvik. Her er det flere produsenter som
produserer cider. Vi besøker Ulvik Frukt og Cider. En familiebedrift som holder til på gården Håkastad. Her får vi smake
på forskjellige typer eplemost og cider. Vi er tilbake på Vossavangen til lunsj. Dagens middag inntar vi hos Ivar Låne på
Smalahovtunet like utenfor Voss. Dette er en av få bedrifter
som produserer denne tradisjonsrike retten. Man produserer
også pinnekjøtt og vossakorv som det er mulig å kjøpe i butikken.

Dag 3: Tur med Voss Gondol

Vi går fra hotellet og bort til Voss Gondol. Totalt er banen på
2020 meter og tar deg med fra dalstasjonen ved jernbanestasjonen 56 meter over havet og opp til Hangurstoppen 820 meter
over havet. Totalt har banen en kapasitet på 1544 personer i
timen. På toppen ligger det en flott panoramarestaurant. Her
spiser vi dagens lunsj. Så er det opp til hver enkelt når de vil
ta gondolen ned igjen. Resten av dagen fri i Voss og felles
middag på hotellet om kvelden.

Dag 4: Voss - Flåmsbanen- Østlandet

Etter frokost setter vi bagasjen i bussen. Kl 09.07. går toget fra

fra Voss til Myrdal og tar Flåmsbanen ned til Flåm.
Dette er en av Norges største turistattraksjoner og en
ingeniørkunst av ypperste klasse. I Aurland besøker vi
fabrikken til Aurlandsskoen. Her har man produsert
kvalitets sko siden 30 årene. Så bli med oss på 4 dager
til Voss med mange opplevelser som kan lyse litt opp i
en mørk november måned.

Voss Stasjon. Vi blir med opp til Myrdal, hvor vi bytter over til
Flåmsbanen. Dette er den mest spektakulære togstrekningen i
Norge. Kl 10.55. ankommer vi Flåm. Her står bussen og venter.
Neste mål er Aurland og et besøk på «Aurlands Skoen» et norsk
industrieventyr som har holdt det gående siden 1930. Vi får en
omvisning i museet og tid til å besøke fabrikkutsalget. Dagens
lunsj spiser vi på Håbakken i Lærdal. Vi kjører så over Filefjell
og sydover gjennom Valdres til våre hjemsteder.

4 DAGER MED AVREISE 8.NOV 2021

Kr. 8.900,Prisen inkluderer:
• 3 netter på Scandic Hotell Voss
• 3 frokoster, 4 lunsjer, 2 middager
• Smalahovet fest hos Ivar Låne
• Tur med Voss Gondol
• Togtur Voss-Myrdal-Flåm
• Besøk hos Ulvik Cider
• Besøk på Aurlandsskoen
• Bompenger
• Bussreisen med Arne Johans 		
Bussreiser
Tillegg for enkeltrom kr 1 800,Påstigningstabell: B
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Gekås – Ullared
3 dager med avreise mandag 13/9, 15/11 og onsdag 1/12 2021
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 13/9, 15/11
OG 1/12 2021

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 1 200,-.
Påstigningstabell: E

Julemarked og førjulsstemning
på Oset Høyfjellshotell
3 dager med avreise mandag 22. november 2021
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 12 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 22. NOV 2021

Kr. 3.690,Prisen inkluderer:
• 2 netter på Oset Høyfjellshotell
• 2 frokoster, 2 lunsjer, 2 middager
• Program som beskrevet
• Reisen med Arne Johans Bussreiser
Tillegg enkeltrom kr 600,Påstigningstabell: B

Julemarked i Bremen
6 dager med avreise torsdag 25. november 2021
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Mange tyskere mener at Bremen har det mest romantiske julemarkedet i hele Tyskland. Rammen
rundt julemarkedet er det historiske sentrum – med
rådhuset fra 1405, statuen av Ridder Roland, Dom
St. Petri og Haus der Bürgerschaft som levende
kulisser. Når man rusler rundt blant 160 juleboder
kan man nyte stemningen og lukten fra brente mandler. Stopp ved en av bodene og bestill en bratwürst,
glüwhein eller et glass gløgg. Bremen er også en
livelig handelsby. Her er gågater hvor alle de store
butikkene er representert. Hotellet ligger cirka 10
minutter spasertur fra rådhusplassen. Vil du ”flykte” litt vekk fra all ståheien i sentrum – ta en tur
rett over gaten og besøk den lille koselige bydelen
Schnoor. På turen til og fra Tyskland seiler vi med
Color Line sine flotte skip.

6 DAGER MED AVREISE 25. NOV. 2021

Kr. 9.950,Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo – Kiel i dobbel innvendig
3*** lugar t/r
• 3 netter i dobbeltrom på Dorint City 		
Hotel Bremen
• 5 frokoster, 2 julebord på båten,
3 middager i Bremen, 1 lunsj i
Bremerhaven
• Utflukt til Bremenhaven med lokal 		
guide
• 1 lunsj i Bremen
• Tyske veiavgifter
• Bussreisen med Arne Johans Bussreiser
Tillegg enkeltrom 		 kr 1 500,Tillegg enkel lugar 		 kr 1 400,Tillegg utv. 3*** lugar kr 1 100,- 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 Kiel båt som
har avgang kl 14:00. Innkvartering i 3 stjerners innvendige lugarer. Ombord får vi tid til og utforske dette spennende skipet
eller slappe av i hyggelige omgivelser før vi møtes til middag
om kvelden.

Dag 2: Kiel – Bremen

Mens vi spiser frokost kan vi nyte innseilingen til Kiel. Vi legger til kai kl 10.00. Og tar plass i bussen. Vi passerer Hamburg og kommer til Bremen rundt lunsjtider. På ettermiddagen
sjekker vi inn på vårt hotell. Felles middag om kvelden.

Dag 3: Utflukt til Bremerhaven

Bremerhaven ligger 60 km nord for Bremen by, men tilhører
samme delstat. Bremerhaven har en av de største havnene i
Tyskland. Det meste av bilimporten og kaffeimporten kommer
hit. Vi får en rundtur i havnen og et besøk på Tysk Skipsfartsmuseum. Felles lunsj i løpet av dagen. Vel tilbake i Bremen
skal vi besøke Becks Bryggerier, Bremens store øl produsent.

Dag 4: Opphold i Bremen

I dag skal vi bruke hele dagen i Bremen. Hotellet ligger kun
en kort spasertur fra Rådhusplassen. Her åpner julebodene i
10 tiden og holder på til 9 på kvelden. I bodene er det mange
muligheter til å få seg noe og spise. Her er pølser i alle mulige
varianter, brente mandler, glaserte epler, svinekjøtt med sauerkraut, frikadeller og mange andre godsaker. Dette er en ypperlig anledning til å få gjort siste innspurten på julegavene.

Dag 5: Bremen - Kiel

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

Dag 6: Oslo - Hjemstedene

Under innseilingen til Oslo nyter vi en deilig frokost. Vel i land tar
vi nok engang plass i bussen og returnerer til Drammen og våre
hjemsteder.
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Julemarked i Hildesheim
6 dager med avreise søndag 5. desember 2021
Rett syd for Hannover finner vi byen Hildesheim.
Her arrangeres et koslige julemarked midt i byens
historiske sentrum. Etter krigen er alt restaurert og
bygget opp igjen slik det var før. Vi skal bo på det
meget gode hotell Van der Valk Hotel Hildesheim,

som ligger ved Altmarkt. Til Tyskland benytter vi oss
av Color Line sine flotte båter.. Om bord serveres det
deilig julebord. Bli med på en hyggelig julemarkedstur
med til Hildesheim
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6 DAGER MED AVREISE 5. DES. 2021

Kr. 9.950,Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo - Kiel i dobel 3*
innvendig lugar t/r
• 3 netter på Hotel Van der Valk i
Hildesheim
• 5 frokoster,1 lunsj , 3 middager
• 2 julebord inkludert drikke på båten
• Besøk på Einbeck Brauerei
• Tyske veiavgifter
• Bussreisen med Arne Johans
Bussreiser
Tillegg enkeltrom
Tillegg enkellugar
Utvendig lugar p.p.
Påstigningstabell: A

kr 1 700,kr 1 400,kr 1 100,- pr. lug.
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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 julebord i Grand Bufeet. Senere på
kvelden anbefaler vi et besøk i Show Longe for å se på det
fantastiske showet som vises to ganger hver kveld.

Dag 2: Kiel – Hildesheim

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

Dag 3: Utflukt til Einbeck

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

Dag 4: Opphold i Hildesheim

Hildesheim har ikke det største julemarkedet i Tyskland, men alt
finner sted rett utenfor vårt hotell. Her finnes omtrent 100 tradisjonelle salgsboder med forskjellig julegavetips som smykker,
blomster, julegodter. Man finner selvfølgelig et godt utvalg med
pølser, øl eller kanskje et glass glüwhein. I ene enden av torget
finner vi også byens gågater, men et rikholdig utvalg av butikker. I
adventstiden arrangeres det også flere konserter på kveldstid hvis
noe skulle ønske å delta på dette. Frokost og middag blir servert
på hotellet.

Dag 5: Hildesheim – Kiel

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

Dag 6: Oslo - Hjemstedene

Under innseilingen til Oslo nyter vi en deilig frokost. Etter tollklarering tar vi plass i bussen og returnerer til Sande og Vestfoldbyene.

Julemarked i Rostock
5 dager med avreise søndag 12. desember 2021
Julemarked i Rostock har lange tradisjoner og
i dag er dette det største julemarkedet i det Nordlige Tyskland. I Kröpliner Strasse, som er den
mest populære gaten i Rostock, og hele den gamle
bydelen finner man over 200 stands og boder. Handelstradisjonene kan bringe oss tilbake til Hansa-

tiden da Rostock var den viktigste tyske havnebyen
langs Østersjøen. Her hadde man nære forbindelser til
Riga, Brugge og ikke minst Bergen. På julemarkedet
anbefaler vi at du prøvesmaker på spesialiteter som
Rauchwürst og Warnemünder Räucherfleisch. Bli med
og gjør unna julehandelen i Tyskland.
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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 julebord i Grand Bufeet. Senere på
kvelden anbefaler vi et besøk i Show Longe for å se på det
fantastiske showet som vises to ganger hver kveld.

Dag 2: København – Rostock 200 km

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

Dag 3: Julemarked i Rostock

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

Dag 4: Rostock – Kiel 200 km

Etter frokost er det på tide å si farvel til rostock for denne gangen. Vi tar plass i bussen og kjører mot Kiel hvor i igjen gåår
om bord i color Line sin flotte båt. Kl 17. serveres det et deilig
julebord i restauranten.

Dag 5: Til Hjemstedene

Når vi seiler forbi Oscarsborg serveres frokost i skipets restaurant. Vi legger til kai i Oslo kl 10.00. og returnerer til våre
hjemsteder..

5 DAGER MED AVREISE 12. DES. 2021

Kr. 7.950,Prisen inkluderer:
• Båtreisen Oslo – Kiel i doble
innvendige lugarer t/r.
• 2 netter på Radisson Blu i Rostock
• 4 frokost, 2 middager, 2 julebord 		
inkl 1 drikke.
• Bussreisen med Arne Johans
Bussreiser
Tillegg enkelt rom
Tillegg enkel lugar t/r
Tillegg utv. lugar t/r
Påstigningstabell: A

kr 1 000,kr 1 200,kr 1 100,- p.p.

Juleopphold på Straand Hotell
5 dager med avreise 23. september og 11 dager med avreise 23. desember2021
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. SEP. 2021

Kr. 6.850,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

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.

Tillegg enkeltrom
kr 1 600,Tillegg dobbeltrom som enkeltrom
kr 2 600,Påstigningstabell: G
11 DAGER MED AVREISE 23. DES. 2021

Kr. 13.500,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 3 900,Tillegg dobbeltrom som enkeltrom
kr 6 600,Påstigningstabell: G
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Nyttårsopphold på Straand Hotell
5 dager med avreise onsdag 29. desember 2021
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. 2021

Kr. 6.850,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 1 600,kr 2 600,-

Gjensynstreff på Kielbåten
3 dager med avreise sønndag 30. januar 2022
Det har blitt en tradisjon med et gjensynstreff på
Kielbåten. I år er det femte gangen denne turen arrangeres. Datoen er satt til søndag 30. 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 30. JAN. 2022

Kr. 2.750,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 750,Tillegg for utv. lugar kr 750,- pr pers.
Påstigningstabell: A

Langtidsferie i Spania - Benalmadena
29 dager med avreise lørdag 12. februar 2022
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 12. FEB. 2022

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 9 500,-

Påstigningstabell: Egen

Den store Europareisen med
15 dagers opphold i Benalmadena
30 dager med avreise søndag 13. februar 2022
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 13. FEB. 2022
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
Tillegg enkel lugar
Utv. lugar
Påstigningstabell: A

kr 10 500,kr 1 500,kr 1 200,-
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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 2021 Vi vil komme
med noen endringer for 2022 - følg med på våre
hjemmesider.

77

Blomstringstur til Holland
8 dager med avreise tirsdag 19. april 2022
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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. 15.700,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 2100,-.
Tillegg for enkel lugar kr 1400,-.
Tillegg utv. lugar
kr 1200,- 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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Påstigningstabell Arne Johans bussreiser
PÅSTIGNING / TABELL

a

C

D

E

F

G

H

I

06:00

xx:xx

xx:xx

xx:xx

11:00

xx:xx 13:30 xx:xx xx:xx

Porsgrunn Rutebilstasjon

08:45

06:15

xx:xx

xx:xx

xx:xx

11:15

xx:xx 13:45 xx:xx xx:xx

Staoil Eidanger

08:55

06:25

xx:xx

xx:xx

xx:xx

11:25

10:35 13:55 xx:xx 12:30

Larvik Jb. St.

09:15

06:45

04:00

05:00

08:40

11:45

10:15 14:15 07:30 12:10

Sandefjord Rb.St.

09:35

07:05

04:20

05:20

09:10

12:05

09:55 14:35 07:10 11:50

Tønsberg Jb. St.

10:05

07:35

04:50

05:50

08:40

12:35

09:25 15:05 06:40 11:20

Kjærkrysset

10:20

07:50

05:05

06:05

08:25

12:50

09:10 15:20 06:25 11:05

Horten Rb.St.

10:35

08:05

05:20

06:20

08:10

13:05

08:55 15:35 06:10 10:50

Holmestrand Rb.St.

10:55

08:25

05:40

06:40

07:50

13:25

08:35 15:55 05:50 10:30

Sande Jb. St.

11:10

08:40

05:55

06:55

07:35

13:40

08:20 16:10 05:35 10:15

Drammen Rb.St.

11:35

09:05

06:20

07:20

07:10

14:05

07:55 16:35 05:10 09:50

Asker Rb.St. Plattform 7

11:55

09:25

06:40

07:40

06:50

14:25

07:35 16:55 04:50 09:30

12:15

09:45

06:50

07:50

06:40

14:35

07:15 17:05 04:40 09:15

12:30

10:00

07:00

08:00

06:30

14:45

07:00 17:15 04:30 09:00
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Jernbanegata 12, 3070 Sande
Telefon: 33 77 98 80
Mobil: 911 50 099
E-post: arjo-fo@online.no
www.arnejohans.no
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