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Hei alle sammen 

 

Tiden flyr og reiseåret 2017 nærmer seg slutt.  Med god hjelp fra Hildur til produksjon av turer og som reiseleder har 

2017 blitt gjennomført uten problemer, vi håper dere som reisende har kommet hjem med mange gode minner etter å 

ha vært med oss på tur.  I tillegg må også Henry takkes som alltid stiller opp dersom det er noe jeg lurer på eller har  

behov for reiseleder.  Den jobben utfører han med glans selv om han påstår han er pensjonist, i år har han hatt sitt siste 

arbeidsår for tredje gang og det skulle ikke forundre meg om det kan bli et fjerde også      
 

Teknisk har ikke sesongen vært like vellykket.  Den nye bussen har dessverre vært en skikkelig ”mandagsbuss” med 

små feil og mangler hele tiden, men heldigvis har det ikke gått ut over dere som passasjerer.   Det toppet seg i august 

da det tok fyr og begynte å brenne under bussen.  Bussen ble raskt evakuert og det ble heldigvis ikke skade hverken på 

passasjerer eller buss takket være rask slukking av brannen.  Det var en matte som løsnet og la seg ned på  

Katalysatoren, og dermed begynte å brenne.  Det førte til at jeg måtte bruke pulverapparatet for slukking, det kan  

medføre senskader i form av etsing på ledningsnettet.  Alle hendelsene pluss fare for senskader av pulveret har  

medført at jeg leverer tilbake dagens buss og får levert ny i månedsskiftet januar/februar 2018.  Denne vil få større 

motor, oppgradert lydanlegg og en annen og mer komfortabel type passasjerseter.  I tillegg går vi ned til 24 seter for 

bedre benplass og mer komfort for dere som er passasjerer.   

 

Neste års katalog inneholder noen turer med kombinert buss/fly som vi håper vil falle i smak.  Vi takker alle som har 

vært med oss på tur i 2017 for hyggelig selskap og ønsker dere og alle andre velkommen med på tur i 2018. 

       Velkommen 

Kontaktinfo: 

 

Telefon: 93 00 14 01 

E-post: post@buss-reise.no 

Hjemmeside:  www.buss-reise.no 

Hildur Villanger Kjell Gytri 



3 

   Rørosmartnan 18. februar 

                   5. dager 

En kongelig resolusjon fra 1853 sier følgende: ”Fra 1854 av skal der i Røros avholdes et marked der 

begynder næst siste tirsdag i februar måned og varer til den påfølgende fredag.”  Fra 1854 og frem til i 

dag har Rørosmartnan vokst og blitt en veldig populær årlig begivenhet i Røros.  Buss-reise.no var på 

Martnan i 2017 med en bestilt gruppetur og likte konseptet så godt at jeg reserverte rom på Bergstaden 

hotell som ligger sentralt til midt i sentrum av Røros.  I 2018 reiser vi slik at vi ankommer Røros dagen 

før Martnan begynner og kan dermed være på plass til åpningen.  Dette er en utrolig opplevelse som  

absolutt er verdt å få med seg, ikke vent for lenge med å melde deg på. 

 
Dag 1, søndag 18. februar: 

Avreise fra Bergen busstasjon perrong M klokken 08:00.  Vi kjører E 16 via Voss og Lærdalstunnelen før vi svinger 

mot Borgund og Filefjellet.  Lunsj på Filefjellet fjellstue før vi fortsetter forbi Vang, Ryfoss og Fagernes før vi tidlig 

på ettermiddagen finner hotellet vårt for natten i Gjøvik.  Her skal vi bo på Clarion Collection Hotel Grand, felles 

varm måltid på hotellet om kvelden. 

 

Dag 2, mandag 19. februar: 

Etter en god frokost finner vi våre plasser i bussen klokken 08:30 og setter kursen mot Hamar og Elverum før vi setter 

kursen nordover gjennom Østerdalen forbi Rena.  I Alvdal stopper vi for en god varmlunsj før vi fortsetter videre forbi 

Tynset mot Røros.  Vi ankommer hotellet for innsjekk ca. klokken 15:00.  Ettermiddag til fri disposisjon, felles  

middag på hotellet om kvelden. 

 

Dag 3, tirsdag 20. februar: 

I dag utforsker dere Martnanområdet på egenhånd, felles middag om kvelden på hotellet. 

 

Dag 4, onsdag 21. februar: 

I dag tar vi en rolig start på dagen og dere får mulighet til å ta en tur på Martnan før vi setter kursen sørover igjen.  Vi 

setter oss i bussen tidlig på ettermiddagen og setter kursen sørover i Østerdalen før vi ankommer Clarion Collection 

Hotel Grand om kvelden for felles middag og overnatting.. 

 

Dag 5, torsdag 22. februar: 

Avreise fra hotellet klokken 09:00.  Vi kjører samme ruten på hjemvei som vi gjorde østover, nemlig vi Fagernes og 

videre E 16 over Filefjell.  I dag stopper vi på Sognaporten på vestsiden av Lærdalstunnelen for lunsj.  Resten av turen 

går via Gudvangen, Voss, Åsane før vi ankommer Bergen busstasjon ca. klokken 16:30. 

 

Tillegg enkeltrom 2.100.-  

Fra 8.400.- 
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    Velværetur Tyskland 3. mars 

                     9 dager 

Dette er turen for deg som liker rolige dager uten stress.  Vi reiser tur/retur Bergen med Fjordline og har 

en rolig dagsetappe før vi ankommer hotellet i Hanstedt.  Her nyter vi rolige dager med aktiviteter etter 

eget ønske, deltakelse på aktiviteter og utflukter er frivillig.  Det er mulighet for gymnastikk i bassenget 

hver morning klokken 08:00, nytt i 2018 er yoga for nybegynnere om ettermiddagen.  Ønsker man  

behandlinger på hotellets velværesenter bør det forhåndsbestilles slik at man får ønskede behandlinger.  

På denne turen kjører vi med maks 22 deltakere,  mange av deltakerene på -17 turen har allerede  

reservert for neste år slik at det kan lønne seg å bestille tidlig for sikker plass.  Henry blir med som  

reiseleder.  Slik er programmet: 
 

Lørdag 3. mars 

Avreise fra Os terminal 11:20 via Åsane Terminal 11:55 og videre til Bergen Busstasjon perrong M med avgang  

klokken 12:15. Er det noen som ønsker være med fra Os er det mulig etter avtale.  Avgang fra Nøstet med Fjord Line 

kl. 13.30. Innvendige standard dobbellugarer med begge køyene langs gulvet er lagt inn i turprisen. Se tillegg for  

utvendig dobbellugar. Kl. 17:30 samles vi til felles buffetmiddag med ubegrenset fri drikke (øl, vin og mineralvann) 

inkludert ! 

 

Søndag 4. mars: 

Vi spiser en god frokost om bord før vi ankommer til Hirtshals kl. 08.00. Turen gjennom Danmark er unnagjort før 

lunsj, og vi tar en pause i Flensburg (er Citti Markt stengt stopper vi ved Otto Duborg) med mulighet for litt  

proviantering.  Tidlig på ettermiddag fortsetter vi mot Hamburg og den lille byen Hanstedt som ligger en halvtimes 

kjøretur syd for Hamburg.  Her skal vi bo 6 netter på det godt og koselige Ringhotel Sellhorn.  Hotellet har stor  

velværeavdeling med varmt, godt basseng, 2 saunaer, stimbad, boblebad, og egne terapeuter som tilbyr kroppspleie i 

forskjellige varianter.  Felles 3-retters middag m/kaffe serveres på hotellet hver kveld under oppholdet. 

 

Mandag 5. - fredag 9. mars: 

Vi har rolige dager på hotellet og nyter de mange fasilitetene som det tilbyr,- bad, sauna, trim, solarium, massasje og 

annen kroppsbehandling. Hver morgen kl. 08.00 (mandag til fredag) starter vi dagen med en halv times vanngymnas-

tikk med profesjonell instruktør i bassenget, før vi samles til frokost. Sjåfør/reiseleder tilbyr forskjellige utflukter med 

bussen noen dager, og hver ettermiddag er avsatt til å nyte hotellets tilbud.  

Eventuelle inngangspenger til severdigheter som besøkes og lunsjer på utfluktene kommer i tillegg til turprisen.  

Frokost og middag på hotellet hver dag. 

 

Lørdag 10. mars: 

Etter frokost pakker vi bagasjen i bussen og tar fatt på turen nordover. Vi tar en pause ved grensen til Danmark med 

mulighet til å spise litt lunsj, før vi fortsetter mot Hirtshals hvor det er innsjekk hos Fjord Line kl. 18.30 og avreise kl. 

20.00. Vi samles umiddelbart til felles buffetmiddag med fri drikke inkludert. 

 

Søndag 11. mars: 

På morgenen serveres det en rikholdig frokostbuffet om bord, og vi ankommer Bergen kl. 12.30. Bussen kjører via 

Bergen Busstasjon, Åsane Terminal, Knarvik og tilbake til Os. 

 

Prisen inkluderer komplett tur som beskrevet m/halvpensjon. 

 

Tillegg enkeltrom/lugar 1.950.- 

 

 Fra 11.500.
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        Påsketur til Berlin 26. mars 

                        9 dager 

Berlin er et av de mest spennende reisemål i vår del av verden. Ved murens fall har byen gjennomgått en 

total forandring og er i ferd med å bli den gode gamle, lystige metropolen fra 1920-tallet.  Berlin er igjen 

det samlede Tysklands hovedstad.  Spreewald er et av de flotteste og samtidig et helt unikt naturreservat i 

Europa. Begrepene Spree og Wald (elva og dens skog) brukes på et uberørt innenlands delta med ekst-

remt kompakt nettverk av elver og kanaler som grener seg ut over hundre kilometer.  I 1991 ble  

Spreewald utpekt som et UNESCO biosfærereservat.  
 

Dag 1, Mandag 26. mars: 

Turen starter fra Bergen Busstasjon, perrong M kl. 12.15 (avgang fra Os og Nordhordland etter nærmere avtale).  Kjell 

Gytri er sjåfør og Henry Nilsen er reiseleder på turen.  Vi kjører til Nøstet og sjekker inn hos Fjord Line.  Avgang kl. 

13.30. Utvendige dobbellugarer (F2-lugar) med begge køyene langs gulvet er lagt inn i turprisen.  Se tillegg for høyere 

lugarstandard.   Like etter avgang samles vi til en velkomstdrink og litt orientering om turen.  Felles buffetmiddag med 

fri drikke inkludert serveres kl. 17.30. 

 

Dag 2, Tirsdag 27. mars:  

Vi ankommer til Hirtshals kl. 08.00 og kjører det korte stykket til Hotel Skaga i Hirtshals hvor vi spiser deilig dansk 

frokost.  Deretter går turen raskeste vei gjennom Danmark til Schleswig som ligger en halv times kjøretur sør for  

grensen til Tyskland.   Mulig å spise en lett lunsj underveis i Danmark.  Tidlig på ettermiddag er vi fremme på det 

gode Hotel Waldschlösschen som ligger i utkanten av Schleswig.  Felles 3-retters middag eller buffet om kvelden.  

 

Dag 3, Onsdag 28. mars:  

Etter en ikke altfor tidlig frokost pakker vi bagasjen i bussen og tar fatt på veien til Berlin.  Med nødvendige pauser vil 

turen ta ca. 6 timer og vi er således fremme på Abba Berlin Hotell tidlig på ettermiddag.  Hotellet ligger i  

Lietzenburger gate som er en parallellgate til den kjente Kurfürstendamm.  Vi bor dermed forholdsvis sentralt i  

tidligere Vest-Berlin.  Lunsj for egen regning denne dagen.  3-retters middag eller buffet med 2 varmretter serveres 

hver kveld.  

 

Dag 4, Torsdag 29. mars:  

Frokost og avreise fra hotellet kl. 09.00.  På formiddag blir det 3-timers bysightseeing med bussen og Skandinavisk 

talende guide.  Vi ser alle de store og kjente landemerkene i Berlin, og det blir en guidet omvisning på DDR-museet.  

Vi har inkludert lunsj denne dagen før vi returnerer til hotellet.  Resten av ettermiddagen er fritid.  Kanskje kan et  

besøk i Europas største varehus ( KaDeWe) være en attraksjon som er verdt å få med seg ? Varehuset ligger i  

gangavstand fra hotellet.  Felles middag om kvelden.   

 

Dag 5, Fredag 30. mars:  

Litt tidlig frokost denne dagen, og avgang fra hotellet kl. 08.30.  Vi kjører sørover til Spreewald-området. Her er ikke 

mange veier, alt foregår på elvene og kanalene. Derfor heter det også et «Biosfærereservat».  Vi kjører til byen  

Lübbenau som er utgangspunktet for all trafikk. I løpet av 4 timer skal vi se, høre og oppleve en unik atmosfære inne i 

dette området.  Dagens lunsj er inkludert og blir servert inne i området.   
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Kanalbåten har tak i tilfelle regnfull dag, men ellers er det lurt med varme klær denne dagen,- vi er jo tross alt bare i 

mars måned.  Vi er tilbake i bussen rundt kl. 14.00 og har halvannen times kjøretur tilbake til hotellet vårt i Berlin.  

Felles middag om kvelden..  

 

Dag 6, Lørdag 31. mars, Påskeaften:   

På formiddag blir det en liten kanaltur på elven Spree hvor vi ser flere kjente bygninger fra elvebredden, bl. a.  

Berlinger Dom (domkirken), fjernsynstårnet, Regjeringskvartalet og Riksdagen. Lunsj for egen regning.  

Ettermiddagen er avsatt til fritid.  Selv om det er påskeaften, er de fleste butikkene åpne til kl. 20.00.  Dette blir dagen 

for shopping i Berlin !  Felles middag om kvelden.                                                                                                           

 

Dag 7, Søndag 1. april: 

Etter frokost pakker vi bagasjen i bussen og kjører mot Kiel og Inter City Hotell som ligger helt nede ved havnen og 

midt i sentrum av Kiel.   Lunsj for egen regning underveis, og vi er fremme i Kiel på tidlig ettermiddag.    

Alle værelsene våre har utsikt mot havnen.  Felles 3-retters middag m/kaffe på hotellet om kvelden. 

 

Dag 8, Mandag 2. april: 

Vi har god tid denne dagen og reiser fra Kiel kl.10.30.  Turen går til Flensburg for et par timers stopp ved  

grensebutikken Otto Duborg hvor vi kan kjøpe med oss hjem kvoten og spise litt lunsj.  Deretter går turen raskeste vei 

gjennom Danmark til Hirtshals hvor det er avgang med Fjordline kl. 20:00. Samme type lugarer som på utreisen.   Vi 

samles umiddelbart til buffetmiddag om bord med fri drikke inkludert.     

 

Dag 9, Tirsdag 3. april: 

Det er inkludert frokostbuffet om bord før ankomst til Bergen kl. 12.30.  Etter ilandkjøring kjører  bussen  til Bergen 

Busstasjon og eventuelt til Knarvik og Os etter nærmere avtale.  

 

Prisene inkluderer turen som beskrevet med halvpensjon + 2 lunsjer.  

 

Ikke inkludert: Drikke til måltidene (gjelder også kaffe etter middagen bortsett fra i Kiel).  

 

Tillegg for enkeltrom/lugar(utvendig) hele turen 3.300.- 

 

Tillegg for Minilux lugar t/r pr. person   500.- 

 

Tillegg for Suite t/r pr person 1.100.- 

 Fra 14.895.
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      Norsk Militær Tattoo 21. april 

                        5 dager 

Her har dere muligheten til å være med på en fantastisk fin rundreise hvor Oslo og Militær Tattoo 2018 

er en del av turen.  Vi har valgt lørdag som utreisedag fra Bergen, da er det liten trafikk og rolig på veie-

ne.   Turen går over Hemsedal med stopp underveis for benstrekk og lunsj, Oslo er dagens destinasjon.  

Her koser vi oss i to dager før vi fortsetter med Color Fantasy til Kiel, shopping på Citti Markt i Flens-

burg og videre til Hirtshals for Fjordline hjem til Bergen. Turen kjøres med reiseleder. 

 
Dag 1, lørdag 21.04.18 

Avreise fra Bergen Busstasjon perrong M klokken 09:00.  Vi kjører E 16 via Voss, Lærdal og Borgund før vi tar inn 

på RV 52 over Hemsedal til Gol.  Lunsjstopp på Solstad hotell på Gol.  Videre kjører vi Hallingdal østover til vi an-

kommer Oslo ut på ettermiddagen og sjekker inn på Thon hotel Europa med sentral beliggenhet nærme Slottsparken.  

Hotellet er totalrenovert og åpner i mars 2018 etter oppussing.  Felles middag på hotellet om kvelden. 

 

Dag 2, søndag 22.04.17 

Etter frokost og en rolig formiddag reiser vi til Oslo Spektrum for å se det fantastiske Norsk Militær Tattoo, Norges 

største innendørsshow, som begynner klokken 13:00.  Det er et militærmusikkshow med nærmere 800 medvirkende. 

Du får oppleve innslag fra Forsvarets fem profesjonelle musikkorps, utenlandske militærkorps og drillkontingenter, og 

selvfølgelig Hans Majestets Kongens Garde. I tillegg deltar kor og artister fra andre spennende kunstarter!   Lunsj for 

egen regning, felles middag på hotellet om kvelden. 

 

Dag 3, mandag 23.04.17 

Etter frokost sjekker vi ut fra hotellet og tar oss en liten rundtur i Oslo med bussen før vi sjekker inn på Color Fantasy 

senest klokken 12:00.  Color Fantasy ble satt i dirft i 2004 og regnes som et fullverdig cruiseskip.  Om bord er det 

egen ”promenadegate” med forretninger og restauranter, i tillegg er det stort show hver kveld i skipets teatersal.  I dag 

er stor middagsbuffet med en drikkeenhet vann/øl/vin inkludert.  Vi bor i 3 stjernes utvendig lugar, lunsj ikke inklu-

dert. 

 

Dag 4, tirsdag 24.04.17 

Før ankomst Kiel klokken 10:00 spiser vi en bedre frokost.  Når vi er kommet om bord i bussen kjører vi den korte 

turen til det store Citti Markt Flensburg hvor vi setter av god tid for handel, her blir også mulighet for å spise lunsj på 

egnehånd.  På turen videre mot Hirtshals tar vi flere stopp med mulighet for å strekke bena, innsjekk Fjordline senest 

19:00.  Stor middagsbuffet med fri drikke om bord, overnatting i standard utvendig lugar. 

 

Dag 5, onsdag 25.04.17 

Stor frokostbuffet om bord før vi ankommer Bergen 12:30, bussen kjører til Busstasjonen når alle har ankommet.  Vi 

takker for en hyggelig tur med mange opplevelser og ser frem til neste tur. 

 

Pris inkluderer tur som beskrevet         Ikke inkludert:  ingen lunsjer inkludert bortsett fra dag 1 

 

Tillegg enkeltrom/lugar 2.190.- 

 

På grunn av reglene til Ticketmaster vil det bli krevd et depositum på kroner 1.000.- som faktureres ved påmelding, 

dette refunderes ikke ved avbestilling.   

 Fra 8.790.- 
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Bergen-Trondheim m/Atlanterhavsveien  

21. juni, 5 dager 

Her har vi videreutviklet suksessturen vår fra 2017, nemlig Moldeturen med Atlanterhavsveien.  I 2018 

forlenger vi turen til Trondheim.  På turen nordover tar vi dere med på de største attraksjonene  

Vestlandet og Møre og Romsdal har å by på, her kan nevnes Trollstigen, Ørnevegen, Atlanterhavsvegen.  

Vi kjører langs vakre fjorder og stopper ved vakre utsiktspunkter i fjellene. Turen kombineres med buss 

nordover og fly i retur til Bergen.  Ikke la sjansen gå fra deg til å bli med på denne fantastiske turen som  

kjøres med reiseleder. 
 

Dag 1, torsdag 21.06.18 

Bussavgang fra Bergen busstasjon perrong M klokken 09:00.  Med alle vel om bord setter vi kursen nordover og  

kjører via Romerheimsdalen til Oppedal før vi tar fergen over til Lavik.  Vi fortsetter videre på E 39 til Skei hvor vi 

stopper ved Thon Jølster for lunsj.  Etter lunsj fortsetter vi på ”indre leia” via Innvik og Olden før vi sjekker inn på 

Hotel Loenfjord tidlig ettermiddag.  Her blir mulighet for å ta gondolbanen Loen Skylift, som åpnet i 2017, opp til 

fjellet Hoven.  Gondolbanen er ikke inkludert i turprisen, felles middag om kvelden. 

 

Dag 2, fredag 22.06.18 

Vi sjekker ut etter frokost og starter på en ny dag med fantastiske naturopplevelser.  Turen går via  Stryn mot  

Strynefjellet hvor vi svinger av mot Geiranger.  På veien passerer vi avkjøringen til Dalsnibba før vi får utsikt mot 

Geiranger og fjorden, vi tar fotostopp både på veien ned mot Geiranger og på turen videre opp Ørneveien.  Etter  

dagens første fergetur, Eidsdal – Linge, stopper vi ved Jordbærstova i Valldal for lunsj.  Neste høydepunkt er den  

berømte Trollstigen som i dag er en del av den Nasjonale Turistvei Trollstigen – Geiranger.  Trollstigen svinger seg 

gjennom 11 hårnålssvinger fra innerst i Isterdalen opp til Stigrøra ca. 850 moh hvor vi tar en pause for å kikke på 

Trollstigen utsiktsplattform og ikke minst utsikten over Isterdalen.  Vi fortsetter ned Trollstigen og tar en liten avstik-

ker til den kjente Trollveggen for fotostopp før vi kjører til Åfarnes for ferge til Sølsnes.  Etter en kort kjøretur ankom-

mer vi Molde og hotell Seilet hvor vi skal bo i 2 netter.  Her har vi reservert Superior rom slik at alle skal få rom med 

utsikt i ”Hovedseilet”.  Felles middag på hotellet. 

 

Kjente attraksjoner som er i området vi har passert i dag er byggverkene Geirangerveien og Ørneveien, utkikkspunk-

tene Flydalsjuvet, Ørnesvingen og fjellet Dalsnibba. Fjorden med fossefallene Bruresløret, Friaren og De syv søstre-

ne.  Geiranger- og Nærøyfjorden ble i 2005 innlemmet i UNESCOs verdensarvliste, i 2006 ble disse to landskapsom-

rådene kåret til de best bevarte blant alle UNESCOs verdensarvsteder av det amerikanske magasinet National 

Geographic.  

 

Dag 3, lørdag 23.06.18 

Ny dag og nye opplevelser.  Vi starter med en tur opp til utsiktspunktet Varden som ligger 407 moh. hvor vi får en 

fantastisk utsikt over det berømte Moldepanoramaet, garantert et syn vi vil huske.  Deretter setter vi kursen mot  

Atlanterhavsveien og Håholmen Havstuer.  Turen går via Elnesvågen til Bud som ligger ytterst ute på Romsdalskysten 

med det kjente havstykket Hustadvika som nærmeste nabo.  På 1500-tallet bodde det i overkant av 400 personer i Bud, 

som da var det største handelsstedet mellom Trondheim og Bergen.  I Bud skal vi besøke Ergan Kystfort som er et 

forsvarsverk som ble bygd av tyskerne under 2. Verdenskrig.  Kystfortet var en del av den såkalte Antlanterhavsvollen 

som var et ledd i tyskernes forsvar av Norge under krigen.  I dag er Ergan kystfort blitt gjort om til et museum der man  
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kan se hvordan det var på fortet under årene med tysk okkupasjon.  Midt i Bud ligger også et fuglefjell som vi skal 

kikke på, i hekkesesongen huser det en koloni krykkjer.  Videre går turen på den kjente Atlanterhavsveien ”der hav 

møter land”. Veistrekningen på 36 km har i dag fått status som Nasjonal Turistvei og går i sikksakk over 7 lave broer 

ute i havgapet og dette mesterstykket av en vei er kåret til ”århundrets byggverk” av Norsk rikskringkasting og rangert 

som en av verdens beste kjøreturer av den britiske avisen The Guardian.  Vi tar en liten pause underveis før vi parkerer 

bussen for å seile med vikingskip til "Håholmen"(valg av båt kan avvike variere) hvor vi skal spise dagens lunsj,  

Håholmens himmelske fiskesuppe med brød og kaffe.  Vi får også se filmen om Ragnar Thorsets mange ekspedisjoner 

i tillegg til restene av "Saga Siglar" i museumshallen.  

 Retur til Geitøya og videre via Eide tilbake til Molde. Felles middag på hotellet. 

 

Dag 4, søndag 24.06.18 

 

Vi takker for to fine dager i Molde og fortsetter turen vår mot Trondheim.  I dag kjører vi nordover til Kanestraum 

hvor vi tar fergen over til Halsa før vi fortsetter på E 39 til Trondheim for innsjekk på turens siste hotell.  Ettermiddag 

fri, felles middag på hotellet.  

 

Dag 5, mandag 25.06.18 

 

Etter en god frokost møter vi lokal guide som tar oss med på en sightseeing i Trondheim inkludert besøk i  

Nidarosdomen.  Vi spiser en god lunsj før vi setter kursen mot Trondheim lufthavn Værnes for innsjekk og flytur med 

avgang 15:05 fra TRH tilbake til Bergen.    

 

Inkludert: 

 

- Tur med program som beskrevet 

- Buss/sjåfør/reiseleder 

- Fly TRH-BG 

- Alle overnattinger med halvpensjon 

- Alle lunsjer 

- Alle utflukter 

 

Tillegg enkeltrom 1.650.- 

 Fra 8.990.- 
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Lofoten og Helgelandskysten 28. juni 
                           8 dager 

I år har vi også bestemt oss for å være turist i eget land og oppleve det fantastiske Nord-Norge.  Hildur 

har satt sammen en fantastisk tur hvor vi flyr dere fra Bergen og inn til Værnes, her venter vi med bus-

sen for å ta dere med videre til ”Midnattsolens rike”.  Naturopplevelsene står i kø og venter på oss, vi 

kjører over Saltfjellet, flotte fergeturer, tur på sjøen med fiskesuppe til lunsj og mulighet for fiske, rund-

tur i Lofoten……….osv.   
 

Dag 1: torsdag 28.06.18, Bergen – Mo i Rana 

Fra Trondheim Lufthavn Værnes kjører vi nordover på E-6 forbi Steinkjer, Snåsa og opp Namdalen langs Namsen 

som er en av landets beste lakseelver.  Lunsj underveis og stopp ved Nord-Norgeporten.  Nord-Norgeporten ligger på 

grensa mellom Nord-Trøndelag og Nordland og markerer at nå er vi kommet til Nord-Norge.  Vi fortsetter nordover 

forbi Majavatn, gjennom Korgfjelltunnelen, til Mo i Rana. Felles middag og overnatting på Scandic Meyergarden  

Hotell. 

 

Dag 2: fredag  29.06.18, Mo i Rana - Henningsvær 

Etter en god frokost, fortsetter ferden mot Lofoten.  I dag går turen langs Dunderdalen og over Saltfjellet hvor vi pas-

serer Polarsirkelen. Her tar vi oss tid til et lite fotostopp for å sikre gode minner  før vi fortsetter til Fauske for dagens 

lunsj.  Ferden videre går til Bognes for en times fergetur til Lødingen. Nå er vi ankommet Lofoten og kjører Lofast 

som er en forkostelse for Lofotens fastlandsforbindelse.  Lofast ble åpnet av Dronning Sonja i 2007 og ble da en del av 

Europavei 10.  Etter ca. 2 t er vi i Henningsvær og sjekker inn på Henningsvær Bryggehotell hvor vi skal bo de neste 

tre nettene.  Felles middag på hotellet.  

 

Dag 3: lørdag 30.06.18, Henningsvær - Å 

I dag står opplevelsene i kø. Sammen med vår lokalguide i Lofoten, skal vi oppleve den 190 km lange øyrekken, fra 

Svolvær til Å som ligger på sydspissen av Moskenesøya. Lofoten består først og fremst av, fantastisk natur, koselige 

fiskevær og spennende attraksjoner. Røde rorbuer, lukten av tørrfisk, kritthvite sandstrender, et mangfold av museer, 

lokale kunstnere og ikke minst god lokal mat. 

Noe av det vi får oppleve: Lofotkatedralen i Kabelvåg, Svolvær, Vikingmuseet Lofotr, Nusfjord som er norges best 

bevarte fiskevær (UNESCO), Smeden i Sund, Reine og Å. Det er bare til å lene seg tilbake og nyte. Lunsj underveis, 

felles middag på hotellet.   

 

Dag 4: 01.07.18, bussfri dag i Henningsvær 

 

I dag blir det mulighet til å være turist til fots i Henningsvær.  Henningsvær, også kalt Nordens Venezia, er stedet for  

sjelelig ro og sterke naturopplevelser. Henningsværs hovedgate er den berømte havnen.  Bak brygge- husene ligger en 

fargerik blanding av bolighus, butikker, verksteder, kafeer, hoteller og skole.  Rundt om i fiskeværet rager de markante  
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hjellene - tørkeplasser for “tørrfisk” - også kalt Lofotens katedraler.  Rundt lunsjtider tar vi oss en tur på sjøen hvor vi 

vil få servert fiskesuppe til lunsj, her blir også mulighet for å prøve fiskelykken for de som ønsker det.  Felles middag 

på hotellet. 

 

Dag 5: 02.07.18, Henningsvær – Bodø 

Etter en tidlig frokost må vi ta farvel med Henningsvær for denne gang.  Vi kjører den korte turen til Svolvær hvor vi 

skal ta en 2 timers fergetur fra Svolvær over Vestfjorden til Skutvik. Etter ankomst Skutvik kjører vi inn i Salten og 

Hamsunds Rike. Her ligger Hamarøy hvor Hamsun vokste opp og vi besøker Hamsundsenter like ved.  Det  

prisbelønte bygget ligger i storslått natur like ved havstrømmen Glimma.  Lunsj spiser vi i Kafe SULT som ligger i 

senteret.  Turen fortsetter videre til Fauske og hotell Scandic Havet i Bodø for overnatting, felles middag på hotellet. 

 

Dag 6: 03.07.18, Bodø – Sandnessjøen 

Vi forlater Bodø og besøker et av dagens høydepunkt, Saltstraumen.  De fleste har nok hørt om den, men kanskje ikke 

opplevd den på nært hold.  Straumen er 3 km lang og på det smaleste bare 150 m bred.  Her har vi fotostopp der vi kan 

oppleve den mektige straumen og ikke minst de flotte Børrvasstindene i bakgrunnen. 

Vi tar en liten tur innom Glomfjord, som har stor kraftstasjon og i tillegg Norsk Hydro som produserte fullgjødsel nok 

til å dekke hele landets forbruk. Turen videre går gjennom Svartistunnelen og nytt fotostopp ved Holandsfjord. Her 

har vi flott utsikt til Engabreen, en brearm av Svartisen som går nesten ned i fjorden.  I dag er det ikke mindre enn 3 

fergeturer, så det blir gode muligheter til å «rør på sæ».  Individuell lunsj (ikke inkludert) på fergeturen  

Jektvik – Kilboghavn, på denne fergeturen passerer vi Polarsirkelen og kan også se Rødøyløva.  Overnatting på hotell 

Syv Søstre i Sandnessjøen, felles middag på hotellet. 

 

Dag 7: 04.07.18, Sandnessjøen – Brønnøysund 

I dag skal vi friske opp kunnskapen fra både historie og geografiboken. Etter en god frokost drar vi videre sørover 

langs fjellkjeden De syv søstre og i vest Dønnamannen.  Kort kjøretur til Alstadhaug og Petter Dass-museet som er 

Nordland fylkeskommunes tusenårssted.  På Alstahaugtunet ligger den gamle prestegården, middelalderkirken Alsta-

haug kirke, og et moderne museumsbygg.  Bygget blir regnet som Snøhetta`s ikon på Helgelandskysten.  Museet  

formidler kulturarven etter dikterpresten Petter Dass.  Omvisning og utstilling.  

Vi fortsetter til øya Tjøtta, som er kjent fra historien om Hårek av Tjøtta.  Hårek av Tjøtta er nevnt i Snorre Sturlason 

og var en av lederne i slaget mot Olav Haraldsson (den hellige) på Stiklestad.  Fra Tjøtta tar vi ferge over til Forvik på 

fastlandet.  På turen passerer vi Rødøya med sin karakteristiske farge.  Dagens siste ferge går fra Andalsvågen til 

Horn.  Underveis besøker vi  Hildur`s Urterarium ( Ikke Hildur Villanger sitt ? ) hvor vi får en interessant omvisning i 

urtehagen før vi får servert dagens lunsj.  Her blir også mulighet for handel.  Tidlig innsjekk på Thon Hotel  

Brønnøysund, sentral beliggenhet like ved hurtigruteterminalen. 

Ettermiddag fri eller frivillig utflukt til Torghatten som er en av Helgelandskystens mest berømte severdigheter. Fra 

parkeringsplassen er det ca. 20 min å spasere på opparbeidet sti opp til det 160 m lange, 25-75 m høye og 12-27 m 

brede hullet i Torghatten.  Felles middag på hotellet. 

 

Dag 8: 05.07.18, Brønnøysund – Værnes 

I dag forlater vi Brønnøysund og tar fatt på turen mot Værnes.  Siste fergetur går fra Vennesund til Holm.  Vi fortsetter 

sørover langs indre Folla og passerer «Revy og teaterbygden» Høylandet, dagens lunsj blir servert på Heia Gjestegård.  

Vi fortsetter på E-6 til Steinkjer og Trondheim Lufthavn Værnes for innsjekk og fly hjem til Bergen.  En tur med  

fantastisk natur og opplevelser er over. Vi kan leve lenge på de gode minnene fra «Midnattssolens rike». 

 

Tillegg enkeltrom 3.250.- 

 

Vi tar forbehold om at enkelte av dagene i programmet kan byttes uten at innholdet blir endret. 

 

På grunn av vilkårene til SAS ser vi oss nødt til å ta et depositum på kroner 3.000.- med innbetalingsfrist 01.03.2018, 

dette refunderes ikke ved avbestilling etter denne dato. 

 

Inkludert: 

-  Fly Bergen – Trondheim med avreise BG 08:10 28.06.18 

-  Overnattinger i dobbeltrom med frokost og middag på hoteller som beskrevet i program 

-  Lunsj alle dager UNNTATT dag 6 

-  Alt av utflukter og inngangspenger til destinasjoner som beskrevet i program 

-  Fly Trondheim – Bergen med avreise TRH 19:05 05.07.18 

-  Buss/sjåfør og reiseleder 

 

Ikke inkludert: 

-  Lunsj dag 6  

 Fra 18.400.- 
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Trondheim - Bergen m/Atlanterhavsveien  

8. juli, 5 dager 

Her har vi videreutviklet suksessturen vår fra 2017, nemlig Moldeturen med Atlanterhavsveien.  I 2018 

forlenger vi turen til Trondheim.  På turen sørover tar vi dere med på de største attraksjonene Vestlandet 

og Møre og Romsdal har å by på, her kan nevnes Atlanterhavsvegen, Trollstigen og Atlanterhavsvegen. 

Vi kjører langs vakre fjorder og stopper ved vakre utsiktspunkter i fjellene. Turen kombineres med fly 

nordover og buss i retur til Bergen.  Ikke la sjansen gå fra deg til å bli med på denne fantastiske turen 

som kjøres med reiseleder. 

 
 

Dag 1, søndag 08.07.18 

Reiseleder tar imot dere på Bergen Lufthavn Flesland for innsjekk og klargjøring for avreise med fly fra Bergen 11:10 

og ankomst TRH klokken  12:10.  I Trondheim er sjåfør og buss klar for å transportere dere inn til Scandic Nidelven 

for innsjekk og lunsj.  Etter lunsj kjører vi en sightseeing i Trondheim med lokalguide.  Felles middag på hotellet om 

kvelden. 

 

Dag 2, mandag 09.07.18 

Etter en god frokost, Scandic Nidelven har vunnet prisen ”Norges beste hotellfrokost” ti år på rad, jekker vi ut og tar 

plass i bussen.  Før avreise mot Molde tar vi oss tid til å besøke Nidarosdomen som er Norges mest iøynefallende 

steinbygning.  Turen videre fortsetter på E 39 med ferge Halsa –Kanestraumen før vi ankommer Molde tidlig etter-

middag.  Vi sjekker inn på Scandic Seilet hvor vi skal bo i to netter, her har vi reservert Superior rom slik at alle skal 

få rom med utsikt i ”Hovedseilet”.  Felles middag på hotellet. 

 

Dag 3, mandag 10.07.18 

Ny dag og nye opplevelser.  Vi starter med en tur opp til utsiktspunktet Varden som ligger 407 moh. hvor vi får en 

fantastisk utsikt over det berømte Moldepanoramaet, garantert et syn vi vil huske.  Deretter setter vi kursen mot Atlan-

terhavsveien og Håholmen Havstuer.  Turen går via Elnesvågen til Bud som ligger ytterst ute på Romsdalskysten med 

det kjente havstykket Hustadvika som nærmeste nabo.  På 1500-tallet bodde det i overkant av 400 personer i Bud, som 

da var det største handelsstedet mellom Trondheim og Bergen.  I Bud skal vi besøke Ergan Kystfort som er et for-

svarsverk som ble bygd av tyskerne under 2. Verdenskrig.  Kystfortet var en del av den såkalte Antlanterhavsvollen 

som var et ledd i tyskernes forsvar av Norge under krigen.  I dag er Ergan kystfort blitt gjort om til et museum der man 

kan se hvordan det var på fortet under årene med tysk okkupasjon.  Midt i Bud ligger også et fuglefjell som vi skal 

kikke på, i hekkesesongen huser det en koloni krykkjer.  

Videre går turen på den kjente Atlanterhavsveien ”der hav møter land”. Veistrekningen på 36 km har i dag fått status 

som Nasjonal Turistvei og går i sikksakk over 7 lave broer ute i havgapet og dette mesterstykket av en vei er kåret til 

”århundrets byggverk” av Norsk rikskringkasting og rangert som en av verdens beste kjøreturer av den britiske avisen 

The Guardian.  Vi tar en liten pause underveis før vi parkerer bussen for å seile med vikingskip til "Håholmen" hvor vi 

skal spise dagens lunsj, Håholmens himmelske fiskesuppe med brød og kaffe.  Vi får også se filmen om Ragnar Thor-

sets mange ekspedisjoner i tillegg til restene av "Saga Siglar" i museumshallen.  Retur til Geitøya og videre via Eide 

tilbake til Molde. Felles middag på hotellet. 
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Dag 4, mandag 11.07.18 

I dag står naturopplevelsene i kø og venter på oss.  Etter at vi har pakket bagasjen i bussen kjører vi den undersjøiske 

Fannefjordtunnelen og tar ferge fra Sølsnes til Åfarnes før vi fortsetter langs Isfjorden til Åndalsnes. I Åndalsnes tar vi 

en liten avstikker for å kikke på den kjente Trollveggen før vi ankommer neste høydepunkt, den berømte Trollstigen, 

som i dag er en del av Nasjonal Turistvei Trollstigen – Geiranger. Trollstigen svinger seg gjennom 11 hårnålssvinger 

opp til Stigrøra ca. 850 moh. hvor vi tar en pause for å kikke på Trollstigen utsiktsplattform og ikke minst utsikten 

over Isterdalen. Vi spiser dagens lunsj på Jordbærstova i Valldal før vi fortsetter via Linge og den vakre Ørneveien 

ned til Geiranger.  Geiranger- og Nærøyfjorden ble i 2005 innlemmet i UNESCOs verdensarvliste, i 2006 ble disse to 

landskapsområdene kåret til de best bevarte blant alle UNESCOs verdensarvsteder av det amerikanske magasinet Na-

tional Geographic,  

Kjente attraksjoner i området er byggverkene Geirangerveien og Ørneveien, utkikkspunktene Flydalsjuvet, Ør-

nesvingen og fjellet Dalsnibba. Fjorden med fossefallene Bruresløret, Friaren og De syv søstrene.  Tidlig på ettermid-

dagen tar vi igjen plass i bussen og kjører Loen for siste overnatting på turen som blir på Loenfjord Hotell.  Kanskje vi 

får mulighet å teste den nye Gondolbanen som går opp til Hoven i Loen? Den er planlagt ferdig våren 2017. Felles 

middag på hotellet. 

 

 

Dag 5, mandag 11.07.18 

Vi spiser en god frokost, før vi pakker bagasjen i bussen. Kort kjøretur til Olden hvor vi stopper ved fabrikkutsalgene 

for handel.  Turen videre går over Byrkjelo, Skei Fjærland og Sogndal før vi stopper hos Leikanger Fjordhotell for 

lunsj.  Siste etappe går over Vikafjellet og E16 før vi ankommer Bergen ca. kl. 18.30. 

 

Depositum på kroner 1.500.- for flybilletten innbetales i mars og vil ikke bli refundert ved avbestilling. 

 

Inkludert: 

 

- Tur med program som beskrevet 

- Buss/sjåfør/reiseleder 

- Fly BG-TRH 

- Alle overnattinger med halvpensjon 

- Alle lunsjer 

- Alle utflukter 

 

Tillegg enkeltrom 1.650.- 

  

 Fra 8.990.- 
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Værlandet, Bulandet og Askvoll 

             30. juli, 3 dager 

Bli med på en fantastisk 3 dagers tur på veier litt utenom de vanlige ferdselsrutene.  På dag to tar vi en 

dagsutflukt så langt vestover som det går an å komme i Norge, nemlig til Værlandet og Bulandet.  Turen 

kjøres med reiseleder, i tillegg har vi lokalguide på Værlandet.  
 

Dag 1, Mandag 30 juli: 

Turen starter fra Bergen kl. 09.00.   Det er med reiseleder på hele turen.  Turen går mot Nordhordland,  langs  

Osterfjorden og via Romarheimsdalen til Oppedal der det er ferjeavgang kl. 11.00 over Sognefjorden til Lavik.   Vi 

fortsetter til Dale i Sunnfjord.  Her skal vi besøke ”Klokkargarden”, huset til Jakob Sande, og vi får en guidet  

omvisning/orientering.  Vi ser også statuen ”Vesle Daniel” som står midt i Dale sentrum.  Vi spiser en enkel lunsj på 

Klokkargarden (betasuppe, rundstykker og kaffe).  Etter lunsj kjører vi til hotellet hvor vi skal bo to netter.  Felles 

middag om kvelden. 

 

Dag 2, Tirsdag 31. juli:  

Etter frokost i dag blir det heldagstur til Værlandet og Bulandet fullpakket med fine opplevelser.  Ferja går fra Askvoll 

kl. 09.15 og turen til Værlandet tar 1 time og 15 minutter.  På Værlandet blir vi møtt av lokal guide som er med oss 

hele dagen. Og nå er det jo bru mellom Værlandet og Bulandet, så vi kan kjøre med bussen over alt.  Hun forteller om 

livet i dette lille øysamfunnet.  Vi får informasjon om den spesielle steinindustrien,- de har nemlig sin helt spesielle 

stein der ute som de kaller ”Black Buty”. Noe foredler de selv og noe eksporterer de blant annet til Italia. De lager 

bilder, møbler, smykker, klokker osv.   Vi skal besøke Temaparken på Bulandet som er museum fra krigens dager. 

Shetlandsgutta gikk ut herifra.  Vi spiser dagens lunsj,-  fiskesuppe med brød i Værlandet Gjestehamn hos "Tante 

Gry". Før vi reiser fra Værlandet kjører vi tilbake til "tante Gry" hvor vi får vi servert kaffe og vafler + trekkspill   

underholdning.  Vi besøker også det helt nye opplevelsessenteret "Sjøfuglsenteret" som er utrolig bra laget til og ligger 

på samme sted som Værlandet Gjestehamn. Vi forlater Værlandet med ferja kl. 16.30 og har en times ferjetur tilbake 

til Askvoll.  Felles middag på hotellet om kvelden.   

 

Dag 3, onsdag 1. august: 

Vi spiser en litt tidlig forkost og reiser fra hotellet i Askvoll kl. 09:00.  I dag tar vi dere med på en fantastisk flott tur i 

vakker Vestlandsnatur.  Turen går først  til Sande hvor vi svinger av E 39 og kjører over Gaularfjellet til Dragsvik, 

underveis stopper vi for fotostopp på den nye rasteplassen på Gaularfjellet.  Ferje fra Dragsvik kl. 11.40 over  

Sognefjorden til Vangsnes og kort kjøretur på 10 minutter til Vik der vi kl. 12.30 får servert en god lunsj.  Etter lunsj 

går vi om bord i den hurtiggående ferja ”MS Tansøy” og blir tatt med på en fantastisk fin fjordtur til de veiløse  

bygdene på sørsiden av Sognefjorden.  Alt etter hvor passasjerer og gods skal i land, er vi innom steder som  

Otterskred, Geithus, Finden (hvor Synnøve Finden kom fra), Sylvarnes, Stavedal og Vetlesand.  Det er også mulig at 

kapteinen for vår skyld tar en ekstra avstikker innom Finnabotn, stedet som trolig er Norges best gjemte kultur- og 

naturperle.  Vi går i land fra ferja i Ortnevik kl. 15.40 og en 3-timers kjøretur via Oppedal, Instefjord og  

Romarheimsdalen tilbake til Bergen hvor vi regner med å avslutte turen innen kl.  19.00. 

 

Tillegg enkeltrom kroner 500.- 

 

Prisene inkluderer komplett tur som beskrevet.  
 Fra 5.290.- 
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      Flor & Fjære 6. august 

                  3 dager 

Vi må også i år ta turen til Stavanger og øyen Sør-Hidle, denne turen er obligatorisk og må bare opple-

ves.  Vi bor sentralt i Stavanger og har god tid til å utforske byen.  Les mer.......ikke vent for lenge med 

påmelding, denne turen blir fullbooket hvert år. 
 

Dag 1, 6. august 

Turen starter fra Bystasjonen perrong M kl. 10.00, sjåfør fungerer som reiseleder på denne turen.   Første etappe går til 

Halhjem og med ferja til Sandvikvåg.  Videre over Stord og Trekantsambandet mot Aksdal og Arsvågen.   Derfra med 

ferje til Mortavika og kun en halv times kjøretur så er vi i Stavanger og sjekker inn på  Victoria Hotel.  Mulighet for å 

spise lett lunsjmåltid på ferjeturene sørover etter eget ønske.    Felles middag om kvelden.  

 

Dag 2, 7. august 

Etter frokost blir det en 2-3-timers byrundtur med autorisert Stavanger-guide.   Foruten en generell rundtur i byen kjø-

rer vi også forbi Hafrsfjord og ser monumentet ”Sverd i Fjell” til minne om det kjente slaget ved Hafrsfjord i år 872 

der Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike, og det blir en tur oppom Ullandhaug-tårnet hvorfra vi har fantastisk ut-

sikt over Stavanger og områdene rundt.  Som en avslutning på byturen er vi innom Stavanger Domkirke.  Kl. 12.00 

går vi ombord i hurtigbåten som frakter oss til øya Sør-Hidle i Ryfylke-fjorden (20 minutters båttur) hvor vi skal  

besøke parken ”Flor og Fjære”.  Her blir det lunsj og omvisning. Stedet er bare helt utrolig og kan ikke beskrives i ord.  

Parken utvides til stadighet, og fremfor 2013-sesongen fikk de på plass ny klosterhage med bl.a. urter, roser, kunstige 

dammer med fossefall og en fantastisk utsikt over fjorden.  Vi er tilbake i Stavanger ca. 17.00 og har fritid frem til 

felles middag om kvelden. 

 

Dag 3, 8. august 

Frokost på hotellet og avreise kl. 08.30.  Turen går først til Oltedalen der vi besøker utsalget til Gjesdal Spinneri.  Som 

navnet antyder, dreier det seg her om strikkegarn i forskjellige varianter, samt en god del ferdige strikkeplagg og sou-

venirer .  Kort kjøretur derfra til Lauvvik hvor vi tar ferje til Oanes. Derfra er det en times kjøretur til Hjelmeland og 

ny ferjetur, denne gangen til Nesvik.  Videre kjører vi den nye Sandsfjordbroen som erstatter fergesambandet Sand - 

Ropeid, deretter via Ølen hvor vi spiser lunsj før turen fortsetter tilbake til Sandvikvåg.  Ferje til Halhjem og vi er  

tilbake i Bergen rundt kl. 20.00..   

 

Tillegg enkeltrom 650.- for hele turen 

 

Prisene inkluderer komplett tur som beskrevet, lunsj dag 1 er ikke inkludert. 

 
 Fra 5.290.- 
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        Julemarkedstur Kiel  

             25. nov., 5 dager 

Vi avslutter også reiseåret 2018 med den faste julemarkedsturen til Kiel.  Julemarkedet i Kiel har de siste 

årene blitt et fullverdig julemarked, at det i tillegg er nabo til byens store og kjente shoppingsenter 

”Sophienhof” gjør at vi ikke skal komme tomhendt hjem igjen.  I Kiel bor vi på Inter City hotell som er 5 

minutter gange fra julemarkedet, her er reservert rom med utsikt mot havnen til samtlige.   

Vi reiser fra/til Bergen med Fjordline og turen kjøres med vår egen buss.  Sjåfør fungerer også som  

reiseleder på denne turen. 
 

Dag 1, søndag 25. november 

Avgang fra Os terminal klokken 11:15 med mulighet for påstigning underveis etter avtale.  Dersom påmelding i Åsane 

kjører vi om Åsane Terminal 12:00 før vi reiser fra perrong M klokken 12:15 for innsjekk hos Fjordline klokken 

12:25.  Like etter avgang samles vi til velkomstdrink.  Klokken 18:00 har vi stor julebuffet om bord med fri drikke 

inkludert. 

 

Dag 2, mandag 26. november 

For å kunne slappe av om morgenen venter vi med å spise frokost til vi ankommer Danmark klokken 08:00, da kjører 

vi opp til Hotel Skaga for en bedre dansk frokost.  Videre går turen raskeste vei til Kiel med ankomst tidlig  

ettermiddag.  Etter innsjekk tar sjåfør/reiseleder de som ønsker det med på en tur bort til julemarkedet.  Felles middag 

på hotellet om kvelden. 

 

Dag 3, tirsdag 27. november 

Etter frokost er hele dagen fri for å oppleve handel på Kiels julemarked.  Felles middag om kvelden. 

 

Dag 4, onsdag 28. november 

Frokost og avreise fra Kiel klokken 10:00. 

Vi kjører til Flensburg og har et par timers pause på Citty Markt hvor vi kan proviantere den tollfrie kvoten og/eller de 

siste julegavene.  Det er også mulig å spise lunsj før vi fortsetter mot Hirtshals.  Felles julebuffetmiddag med fri drikke 

inkludert om kvelden. 

 

Dag 5, torsdag 29. november 

Frokost om bord før vi ankommer Bergen 12:30.  Vi kjøre via busstasjonen, Åsane Terminal før vi fortsetter turen til 

Os. 

 

Prisen inkluderer turen som beskrevet med halvpensjon, lunsjer er ikke inkludert. 

 

 
 Fra 5.990.- 


