2019 - Turer

Bla om for å lese mer om våre spennende turer

Velkommen

Hei alle sammen
Da er vi kommet til oktober igjen og enda et år med flotte turer nærmer seg slutten. 2018 har vært et fantastisk år med
strålende vær og flotte turer. Vi får stadig nye kunder som verdsetter konseptet vårt med ”små grupper-større
opplevelser”, med liten buss får man mye bedre kontakt med sine medreisende og vi blir som en liten familie på tur.
Det eneste negative er at det ikke alltid er plass til alle som ønsker være med, så her er det om å gjøre og bestille tur i
god tid. Nytt for oss i år var kombinasjonen buss og fly, det fungerte veldig bra og vil nok bli brukt i fremtiden også
når vi ønsker flytte oss over lengre distanser.
Høydepunktet i 2018 var nok den flotte turen til Lofoten produsert av Hildur, når vi i tillegg var i Lofoten de dagene
det var sommer der oppe kunne det ikke bli bedre. Denne turen vil nok komme tilbake på programmet vårt ved en
senere anledning.
Den nye bussen har fungert utmerket og passasjerene har gitt flotte tilbakemeldinger på nye seter og bedre benplass da
vi gikk fra 26 til 24 seter. I tillegg er sjåføren i buss-reise.no veldig fornøyd med sin arbeidsgiver som tok seg råd til å
kjøpe automatgir og større motor, det gjør dagene bak rattet til en lek 
Vi håper turene for 2019 faller i smak hos dere. Dette er flotte turer med Hildur sin signatur på produksjonen, bortsett
fra påsketuren som Henry har produsert. I tillegg vil det nok bli noen ”pop-up” turer i løpet av året når vi ser det er
åpninger for det.
Håper vi også i 2019 får gleden av å ha dere med på tur og ser frem til nye turer sammen med dere.
Hilsen Hildur og Kjell

Hildur Villanger

Kjell Gytri

Kontaktinfo:
Telefon:
93 00 14 01
E-post:
post@buss-reise.no
Hjemmeside: www.buss-reise.no
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Rørosmartnan 17. 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 17. februar:
Avreise fra Bergen busstasjon perrong M klokken 10:00. Vi kjører E 16 via Voss til Sognaporten på vestsiden av
Lærdalstunnelen. Vi spiser lunsj før vi fortsett til Borgund og videre forbi Vang, Ryfoss og Fagernes før vi tidlig på
ettermiddagen finner hotellet vårt for natten i Gjøvik. Her skal vi bo på Quality Hotel Strand, felles varm måltid på
hotellet om kvelden.
Dag 2, mandag 18. 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 19. februar:
I dag utforsker dere Martnanområdet på egenhånd, felles middag om kvelden på hotellet.
Dag 4, onsdag 20. 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 21. 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.
Pris pr person i dobbeltrom, tillegg enkeltrom 2.390.-

8.650.3

Påsketur til Øst-Friesland 13. april
10 dager

Påsketuren 2019 går til Øst-Friesland i Tyskland,- det flate marklandskapet som ligger vest for Hamburg, mellom Bremerhaven og grensen til Nederland. Området som vi skal besøke avgrenses av Jadebukten i øst, elven Ems og byen Emden i vest og i nord av Nordsjøen og de Øst-Frisiske øyene. Stedene
som vi skal besøke er stort sett helt ukjente for nordmenn flest, og få reisearrangører har tidligere hatt
turer hit. Men her er et utall av severdigheter og attraksjoner, og vi har fylt dagene våre med spennende
og minnerike opplevelser fra morgen til kveld. Under alle utfluktsdagene i Øst-Friesland har vi med
engelsktalende lokalguide.
Dag 1, lørdag 13. april:
Turen starter fra Os etter nærmere avtale. Avgang fra Knarvik kl. 11.15, fra Åsane Terminal kl. 11.35 og fra Bergen
Busstasjon, perrong M kl. 12.10. 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. Mulighet for høyere lugarstandard mot tillegg. Felles buffetmiddag med fri drikke inkludert
serveres kl. 17.30.
Dag 2, søndag 14. april:
Vi spiser en deilig frokost om bord før ankomst til Hirtshals kl. 08.00. Vi skal bare en god times kjøretur sør for
grensen til Tyskland i dag, og har derfor god tid. I stedet for å kjøre motorveien gjennom Danmark, tar vi derfor turen
mot Vest-Jylland og passerer Ålborg, Viborg og Herning på veien mot den lille landsbyen Hodde like nord for
Varde. Her stopper vi for dagens lunsj (3 snitter og kaffe) på Hodde Kro som er en av Danmarks få gjenværende
Kongelig Priviligerte landeveiskroer, hvis historie kan føres tilbake til 1783. Etter lunsj fortsetter turen sørover mot
Ribe og Tønder, før vi kjører inn i Tyskland. Vi passerer Süderlügum og Husum før vi kommer til «Hollenderbyen»
Friedrichstadt og det koselige Ringhotel Aquarium som vil være kjent for mange av våre tidligere påskegjester. Felles
middag på hotellet om kvelden hvor vi tar en gjennomgang av turen, vi spanderer drikke til maten.
Dag 3, mandag 15. april:
Etter frokost tar vi plass i bussen og fortsetter turen mot Øst-Friesland hvor vi er fremme til lunsj. Vi kjører først til
Glückstadt og tar ferje over Elben til Wischhafen. Vi passerer Bremerhaven og Wilhelmshaven før vi kommer til byen
Wittmund hvor vi skal bo i 5 netter på 4-stjerners Ringhotel Residenz som ligger midt på torget i byen og med
Rådhuset som nærmeste nabo. Wittmund er en koselig småby med rundt ca. 20000 innbyggere beliggende i den
nordøstlige delen av Øst-Friesland og ca. 15 km fra Nordsjøkysten. Hotellet har rolig beliggenhet, god restaurant og
stort saunaanlegg som kan benyttes mot et beskjedent pristillegg. Vi spiser våre middager i eget lokale hvor vi også
kan være samlet etter måltidet. Vi får servert lunsj like etter ankomst til hotellet, og etter lunsj blir det en times
byrundtur til fots for å bli litt kjent i byen. Felles middag om kvelden
Dag 4, tirsdag 16. april:
Denne dagen blir det heldagstur langs den såkalte «Störtebeker-veien» til kystområdene langs Nordsjøen som er omgjort fra sumpområder til dyrket mark etter at det ble bygget diker og vannet ble ledet bort. Vi ender opp i Emden, og
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underveis gjør vi stopp i flere koselige kystlandsbyer, bl.a. Neuharlingersiel, Norddeich og den vakre fiskelandsbyen
Greetsiel. Lunsj underveis. Felles middag på hotellet om kvelden.
Dag 5, onsdag 17. april:
Denne dagen blir det også en spennende heldagstur. Vi skal kjøre langs «Deutsche Fehnroute» til byen Papenburg der
vi skal besøke og få omvisning på det store skipsverftet Meyer-Werft som bl.a. bygger noen av verdens største cruisebåter. Ordet «Fehn» kommer fra nederlandsk og betyr «myr». Fehn betegner de områdene i nordvestlige Tyskland og
i Nederland, hvor myrer er blitt tørrlagte ved å anlegge kanaler og skjære torv. I Tyskland startet dette store arbeidet
på 1600-tallet og fortsatte helt inn i 1900-tallet. Det er et utrolig vakkert landskap med utallige kanaler som krysses på
hvitmalte klapp- og svingbroer, og vi kjører gjennom mange små og koselige landsbyer. Lunsj underveis. Felles middag på hotellet om kvelden.
Dag 6, torsdag 18. april:
Også denne dagen blir det en spennende heldagstur, men med nesten ingen kjøring. Vi drar fra hotellet kl. 09.45 og
har bare en kjøretur på 8 km til byen Jever. Her skal vi først besøke det vakre slottet Schloss Jever hvor vi kan spasere
litt rundt på egenhånd (uten guiding). Deretter har vi en kort spasertur gjennom gamlebyen i Jever til Jever Bryggeri
hvor vi skal på omvisning og smaksprøving ! Ca. kl. 13.00 blir det lunsj i naborestauranten til bryggeriet. Etter lunsj
har vi en kort kjøretur på 18 km til kyst- og museumsbyen Carolinensiel hvor det blir en 45-minutters kanaltur med
hjuldamperen Concordia 2. Det blir litt fritid i den vakre museumsbyen Carolinensiel før vi kjører tilbake hotellet og
avslutter dagen rundt kl. 17.00. Felles middag på hotellet om kvelden.
Dag 7, fredag 19. april:
I dag blir det dagstur til øyen Langeoog, som er en av de Øst-Friesiske øyene som ligger i Vadehavet mot Nordsjøen.
Vi kjører til hotellet kl. 08.30 og har en halv times kjøretur til havnen i Bensersiel. Her er det båtavgang kl. 09.30 og
turen gjennom den merkede seilingsrennen i Vadehavet til Langeoog tar en liten time. Fra havnen på Langeoog tar vi
tog de ca. 2 km inn til øyens sentrum. Her venter hest og vogn for å ta oss med på en god times sightseeingtur på
Langeoog. Vi ender opp ved restauranten hvor vi spiser dagens lunsj, og på tidlig ettermiddag spaserer vi tilbake til
jernbanestasjonen, tar toget til havnen og båt fra Langeoog kl. 14.30 tilbake til fastlandet. Vi er tilbake på hotellet
rundt kl. 16.00. Denne kvelden byr hotellet på en utvidet fiskebuffet bestående av havets delikatesser, og med
musikalsk underholdning.
Dag 8, lørdag 20. april:
Herlige og opplevelsesrike dager i Øst-Friesland er over, og etter frokost begynner vi på turen tilbake til Norge. Vi
har rundt halvannen times kjøretur til Bremen hvor vi tar et par timers pause midt i sentrum, og spiser dagens lunsj på
den historiske restauranten «Bremer Ratskeller» som ligger i Rådhuskjelleren midt i sentrum av Hansabyen Bremen.
Tidlig på ettermiddag har vi nok en halvannen times kjøretur til Hotel Zur Heidschnucke som ligger ved den lille
landsbyen Asendorf syd for Hamburg, og bare noen kilometer fra Hanstedt som mange av våre gjester kjenner fra
tidligere turer. Hotellet er et lite familiehotell med et godt kjøkken, virkelig store værelser, en fin badeavdeling og
mange artige detaljer og samlinger satt i system av hotellets kreative eiere. Hotellet ligger helt for seg selv inne i et
skogsområde, fullstendig skjermet for biltrafikk, og vi tror gjestene vil oppleve dette hotellet som noe spesielt og litt
utenom det vanlige. Hotellet danner en fin ramme omkring turens siste hotellovernatting. Felles middag om kvelden.
Dag 9, søndag 21. april:
Deilig frokost hvor intet savnes, og avreise. Turen går til Flensburg og et par timers shopping av tollfri kvote m.m.
hos Otto Duborg siden de fleste andre grensebutikker er stengt på 1. påskedag. Også mulighet til å kjøpe dagens lunsj
i Duborg’s kafeteria, før vi på tidlig ettermiddag kjører gjennom Danmark til Hirtshals og innsjekk hos Fjord Line kl.
18.30. Samme type lugarer som på utreisen. Like etter avgang kl. 20.00 samles vi til felles buffetmiddag med fri
drikke inkludert.
Dag 10, mandag 22. april:
Det er inkludert frokostbuffet om bord før ankomst til Bergen kl. 12.30. Etter ilandkjøring kjører bussen til Bergen
Busstasjon og videre til Knarvik og Os.
Dette er en kvalitetstur fra A til Å med utrolig mye inkludert
Tillegg for enkeltrom kr 2.450.Prisene inkluderer komplett tur som beskrevet med halvpensjon + 7 lunsjer pr person i dobbeltlugar/rom
Ikke inkludert: Drikke til måltidene (gjelder også kaffe etter noen av måltidene)

19.875.5

Vik i Sogn 20. mai
3 dager

Dag 1, mandag 20. mai
Turstart fra Os 08:00 med mulighet for påstigning underveis til Bergen. Avreise fra perrong M Bergen busstasjon
klokken 09:00. Turen går på E16 til Dale hvor vi besøker vi Dale Outlet & Cafe AS før turen fortsetter videre via Voss
og over Vikafjellet og nedover mot Vik. Som de fleste kjenner til så har Vik to gamle kirker. Disse ble reddet fra
rivning av arkitekt Peter Blix. Vi besøker Hove Steinkyrkje og deretter Hopperstad Stavkyrkje, før vi tidlig på
ettermiddagen sjekker vi inn på Blix Hotell som ligger sentralt på Vikøyri. Underveis spiser vi lunsj som er inkludert i
turprisen, felles middag på hotellet om kvelden.
Dag 2, tirsdag 21. mai
Etter en god frokost tar vi turen over Sognefjorden med ferge Vangsnes – Hella. På veien langs Sognefjorden kjører vi
gjennom store frukthager i Leikanger, Hermansverk og Slinde. Frukttrærne ligger helt inntil veikanten, og er vi riktig
heldig vil vi få oppleve fruktblomstring tett opp mot bussvinduene. Underveis passerer vi Sogndal, Fjærland før vi tar
en pause på Skei og Audhild Vikens Vevstove.

Turen videre fortsetter langs Jølstravatnet til Vassenden før vi ankommer Moskog og svinger av på Nasjonal Turistvei
som går over Gaularfjellet. Her kommer vi til Eldalstunet i Viksdalen hvor vi skal spise dagens lunsj. Eldalstunet er en
familiebedrift som serverer tradisjonell mat, laget av lokale råvarer. I kjelleren er det utsalg av husflidprodukter og
andre lokale varer. Etter en velsmakende lunsj, går turen videre mot Gaularfjellet og kjører langs Gaularvassdraget
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som er varig vernet. Gaularvassdraget med sine mange stryk, sprudlende fosser og blanke vann ligger som perler på en
snor langs bilveien. Vi tar en liten stopp ved ”Likholefossen” hvor vi kan spasere på den spektakulære broen som er
bygget over elven. Neste stopp er på ”Utsikten” på Gaularfjellet hvor det sommeren 2016 åpnet et nytt utsiktspunkt
med fantastisk utsikt over Bårddalen og alle hårnålssvingene. Vel nede ved Sognefjorden tar vi ferge Dragsvik –
Vangsnes tilbake til Vik. Felles middag på hotellet om kvelden.
Dag 3, onsdag 22. mai
Etter en sen frokost, sjekker vi ut av hotellet. I dag blir det frivillig formiddagstur til bygdene Vangsnes, Feios og
Fresvik. I Vangsnes besøker vi Vik Kommune sin 1000-årsplass, Fridtjofstatuen. Vi fortsetter videre langs
Sognefjorden til de små og kanskje ikke så kjente bygdesamfunnene Feios og Fresvik før vi returnerer til Blix Hotell
for lunsj. Mulighet å handle gammelost på Tine Meieri Vik.

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), Vollevik, 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 fergen i Ortnevik kl. 15:40 og har en times kjøretur derfra til Massnes hvor vi
skal besøke Massnes Villmarksmuseum. Eieren Olav Fridtun viser en utrolig samling av utstoppede dyr og fugler. Han
driver også storstilt oppdrett av skogsfugl, spesielt tiur. Vi får servert kaffe og kake på museet før turen fortsetter via
Oppedal og Romarheimsdalen til Knarvik og videre til Bergen hvor turen avsluttes ca. kl. 19:30.
Pris pr person i dobbeltrom, tillegg enkeltrom 460

5.600.7

Gøta kanal 27. juni
7 dager

I 2019 har vi gleden av å invitere til en innholdsrik sommertur, der vi kombinerer 2 reisemål - Göta kanal i Sverige
og Læsø i Danmark.
Göta kanal er en av Sveriges mest kjente og mest populære turistattraksjoner. Göta kanal blir også kalt «Sveriges
fantastiske blå bånd». Båtturen mellom Sjötorp og Töreboda passerer 16 sluser.
Læsø er den største øyen i Kattegat og ligger omtrent midtveis mellom Frederikshavn og Gøteborg. Nordjyllands
solskinnsøy Læsø, har faktisk flest solskinnstimer i hele Danmark. Læsø er flat som en pannekake og er kjent for
Læsø Salt, Læsø Kur og Læsø Museum – for ikke å glemme jomfruhummer.
Dag 1, torsdag 27. juni
Start fra Os 08:00 med mulighet for påstigning underveis til Bergen, avreise fra perrong M Bergen busstasjon klokken
09:00. Turen går på E16 via Voss og Hemsedal før vi spiser lunsj på Solstad Hotell på Gol. Videre fortsetter turen
østover før vi sjekker inn på Clarion hotell Gardemoen. Felles middag på hotellet om kvelden.
Dag 2, fredag 28. juni
Etter en god frokost fortsetter vi turen til Magnor. Her skal vi besøke Magnor Glassverk med mulighet for handel før
vi fortsetter over grensen Morokulien for lunsj på Hotell Charlottenberg som ligger i gangavstand fra Charlottenberg
shoppingsenter.
Etter lunsj går turen videre i Sverige og vi passerer kjente steder som Arvika, Karlstad og Kristinehamn før vi er
fremme på Stadshotellet i Mariestad tidlig ettermiddag. Gamla Stan i Mariestad er en av Sveriges fineste og best
bevarte trebyer, og tårnet til den praktfulle domkirken er synlig både til lands og til vanns. Her skal vi bo i 3 netter,
felles middag på hotellet om kvelden.
Dag 3, lørdag 29. juni
I dag er vi klare for Gøta kanal, å reise med passasjerbåt langs kanalen er et minne for livet. Etter frokost kjører vi til
Sjötorp hvor skal vi reise med M/S Bellevue til Töreboda. Båtturen går på en av Göta kanalens absolutt fineste
strekninger og passerer Lyrestad, Norrqvarn, Riksberg og Hajstorp. Båtturen tar ca. 5 timer og passerer ikke mindre
enn 16 sluser, M/S Bellevue er bygget i Tyskland i 1961 og er sertifisert for 220 passasjerer. Underveis vil kapteinen
guide om severdigheter og historiske plasser langs kanalen. Vi spiser en deilig lunsj ombord og reiser i retur med buss
fra Töreboda tilbake til Mariestad. Resten av dagen fri til egen disposisjon. Felles middag på hotellet om kvelden.
Dag 4, søndag 30. juni
Vi unner oss en sen frokost før vi tar en kort dagsutflukt til Falkängens Hantverksby og Kinnekulle. Falkängens
Hantverksby er Nordens største og består av 10 butikker, der ca. 80 håndverkere og kunsthåndverkere fra hele landet
møtes hver sommer. Falkängens Hantverksförening representerer det meste innen håndverk; ull, vev, glass, maleri,
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sølv, keramikk, tre, tråd, smie, tekstil m.m. – stort som smått. Videre drar vi til Kinnekulle, et høydedrag som ligger
306 moh. hvor vi fra det 19 m høye tårnet får en storslått utsikt over Vänern. Høyden over Vänern, er den samme som
det høyeste utsiktsplatået ligger over bakkenivå i Eiffeltårnet, nemlig 276 m. NB: Bratt bakke å gå til toppen, ca. 5-10
min.
Dagens lunsj spiser vi på Kinnekullegården, som er Kinnekulles høyest beliggende restaurant. Vi kan ikke forlate
Kinnekulle uten å besøke Stora Stenbrottet, dette er et av de mest besøkte severdighetene i området og lokalt har
steinbruddet fått navnet «lille Grand Canyon». Foruten den fantastiske utsikten finnes det også i midten av
steinbruddet en liten innsjø. Ettermiddagen fri når vi kommer tilbake til hotellet felles middag om kvelden.
Dag 5, mandag 1. juli
På tide å ta farvel med Mariestad. Etter frokost pakker vi bagasjen i bussen for å kjøre til Göteborg hvor vi tar Stena
Line sin ferge til Frederikshavn. Turen over Kattegat til Danmark tar 3 timer og 15 min., underveis spiser vi
lunsjbuffet med mineralvann og kaffe inkludert. Tidlig ettermiddag ankommer vi Frederikshavn og sjekker inn på
hotell Jutlandia med sentral beliggenhet i byen. Ettermiddag til fri disposisjon, felles middag på hotellet om kvelden.
Dag 6, tirsdag 2. juli
Ny dag og ny båttur. I dag blir det tidlig båtavgang fra Frederikshavn til Læsø, overfarten tar 1 ½ time. På kaien i
Vesterø Havn venter den lokale guiden som skal vise oss rundt på den «dejlige ø». Flott natur og nydelige

sandstrender er noe av det vi får oppleve. Læsøboerne har alltid vært dyktige til å ta vare på alt som øyen har å by på.
De er for eksempel de eneste i verden som bygger tak av båndtang, selv om det ikke er like vanlig i dag som det var
før. Læsøs gamle gårder er kjent for sine særpregede tangtak. Mange er gått tapt, men noen finnes fremdeles bevart.
Grunnvannet på Læsø kan ha opptil 15 % salt som samler seg naturlig i flate salt-enger på varme sommerdager. Salt
ble utvunnet ved damping i hundrevis av saltsyderier, med treverk som brensel. På Læsø Saltsyderi får vi lære om
hvordan saltet blir produsert og hvilken betydning det har hatt for øyen. Øyen Læsø byr også på et fantastisk kjøkken
med deilige lokale delikatesser. Dagens lunsj spiser vi på Læsø Spisehus. Retur med Læsøfergen tilbake til
Frederikshavn tidlig ettermiddag. Videre kort kjøretur til Hirtshals for innsjekk hos Fjord Line kl. 19.00 med avreise
kl. 20.00. Vi samles umiddelbart til felles buffetmiddag med fri drikke inkludert.
Dag 7, onsdag 3. juli
På morgenen serveres det en rikholdig frokostbuffet om bord før vi ankommer Bergen kl. 12.30. Vi kjører via
busstasjonen, før bussen fortsetter turen til Os.
På denne turen er alt som der beskrevet i turprogrammet inkludert.
Pris pr person i dobbeltrom/lugar, tillegg enkeltrom/lugar 2.300.-

13.900-
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Florø ”Kystbyen i vest” 29. juli
4 dager

I 2019 ønsker vi å ta dere med på busstur til Norges vestligste by «Florø». Vi besøker Luftkampmuseet i
Naustdal, «Sunnfjordens perle» Svanøy, kystkommunen Bremanger og Kystmuseet i Florø.
Dag 1, mandag 29. juli
Turstart fra Os 08:00 med mulighet for påstigning underveis til Bergen, avreise fra perrong M Bergen busstasjon
klokken 09:00. Turen går mot Nordhordland langs Osterfjorden via Romarheimsdalen til Oppedal. Videre tar vi ferge
over Sognefjorden til Lavik før vi fortsetter til Førde og svinger av til Naustdal og Florø. I Naustdal besøker vi
Luftkampmuseet. Museet er til minne og informasjon om en dramatisk dag mot slutten av krigen i Norge, der 24
mennesker mistet livet. Museet er også et serveringssted innenfor Norsk Gardsmat og vi får «god heimelaga lunsj» før
vi fortsetter turen til Florø. Her skal vi bo på Quality Hotel Florø. Felles middag på hotellet.
Dag 2, tirsdag 30. juli
Under vårt opphold i Florø besøker vi Svanøy, som er den sørligste og frodigste øyen i Flora kommune. Svanøy sin
historie er mangfoldig og på turen får vi omvising på vakre Svanøy Hovedgård som gjennom tidene har vært både
adelssete og bispegods. Her blir dagens lunsj servert. Vi får også nærkontakt med hjorten på Norsk Hjortesenter.
Svanøy er kjent for å produsere hjort og laks av høy kvalitet. På Svanøy Handel kan vi kjøpe med oss lokale
produkter f.eks. hjortepølse og laks fra Svanøy Røykeri. Felles middag på hotellet.
Dag 3, onsdag 31. juli
I dag skal vi besøke nabokommunen Bremanger. For å komme ut til Bremangerlandet, må vi kjøre gjennom en
undersjøisk tunnel. Vi kjører nordover og passerer det ville Magnhildskaret, gjennom kommunesenteret Svelgen og
Bortnetunnelen til Skatestraumen. Her tar vi en liten pause på Bremanger sitt 1000 – årssted Gløføyka.
Fra rasteplassen har en i klart vær panoramautsikt til Hornelen, som er Nord-Europas høyeste sjøklippe. Det er mange
sagn knyttet til dette fjellet. Turen videre går gjennom den undersjøiske Skatestraumtunnelen til Bremangerlandet.
Her kjører vi gjennom små bygder og svinger ut til Grotlesanden som er kåret til en av de beste badestrendene i Norge.
Like ved stranden ligger middelalderkirkegården Grotle Kyrkjegard, en av de to eldste kirkegårdene fra middelalderen
som ennå finnes.
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Vi fortsette til det idylliske fiskeværet Kalvåg, som er en av kystperlene våre langs kysten. I dag har Kalvåg et
enestående og gammelt sjøhusmiljø som går for å være det største og best bevarte sjøhusmiljøet i fylket. Mange av de
gamle sjøhusene er restaurert for overnatting. Dagens lunsj spiser vi på restaurant Knutholmen, som ligger midt i
Kalvåg. Knutholmen er kjent for den gode maten, og kan bl.a. by på fisk rett fra havet. Etter lunsj blir det anledning til
å besøke Galleri Frøya som ligger i Kalvåg. Retur med Norled sin ekspressbåt Smørhamn-Florø, reisetid ca. ½ time.
Felles middag på hotellet.
Dag 4, torsdag 1. august
Etter frokost pakker vi bagasjen i bussen, men vi forlater ikke Florø før vi har besøkt Kystmuseet. Her får vi oppleve
kystkulturen med både båt- og oljeutstilling. Hjemreisen går via Førde til Sande Kro & Hotell. Her får vi servert
dagens lunsj, før vi fortsetter på E-39 til Lavik og tar fergen til Oppedal. Tilbake til Bergen ca. kl. 17.00.
Pris pr person i dobbeltrom, tillegg enkeltrom hele turen 900.-

6.900.-
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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 oppleves. 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, mandag 5. 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, tirsdag 6. august
Etter frokost blir det en 2-3-timers byrundtur med autorisert Stavanger-guide. Foruten en generell rundtur i byen
kjører 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
utsikt 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, onsdag 7. 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 souvenirer . 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 600.-

5.350.12

Makarska/Kroatia 14. september
11 dager

Å reise til Makarskas Riviera er en uforglemmelig opplevelse. Den dramatiske kystlinjen der turkis-blått
hav møter imponerende fjell etterlater ingen uberørt. Her møtes du av innbydende strender og kan koble
av med sol og bad, men du har også kort vei til spennende utfluktsmål i de vakre omgivelsene. Vi tilbyr et
program hvor vi har inkludert spennende utflukter, samtidig som du får tid til å nyte sol og bad. En ferie
i Makarska er et møte med en hyggelig liten havneby, som er sentrum for turismen på Makarskas
riviera. Her finner du fine strender, god mat og en rik historie i en by som har mye å fortelle.
Dag 1, lørdag 14. september:
Fremmøte på Flesland ved SAS sine selvbetjente innsjekkbokser kl. 06:20. Her møter Dere reiseleder Hildur
Villanger som blir med på hele turen. Avgang med SAS kl. 08:20, flybytte i Oslo, ankomst til Split i Kroatia kl. 13:20.
Busstur fra flyplassen til hotellet vårt, PARK HOTELL i Makarska tar ca. 1 ½ time. Park Hotell er et passe stort
4-stjerners familiehotell beliggende helt på stranden sentralt i Makarska. Alle værelsene har balkong og utsikt over
sjøen. Vi har halvpensjon på hotellet (frokost og middag hver dag).
På ettermiddag tar reiselederen gruppen med på en liten spasertur langs den vakre strandpromenaden i Makarska, slik
at vi blir kjent på stedet.
Dag 2, søndag 15. september:
Fridag i Makarska, dagen til egen disposisjon.
Dag 3, mandag 16. september:
Fridag i Makarska, felles lunsj på hotellet. 18.00 skal vi på kveldsutflukt (landsbyfest) til en nærliggende gammel
fjellandsby ved Baska Voda, en av nabobyene til Markaska, og den helt spesielle Restaurant Panorama som ligger
høyt plassert i fjellsiden og med utrolig utsikt over Makarska Rivieraen. Her skal vi nyte god mat og drikke i en
vennlig atmosfære. Vi blir ønsket velkommen på tradisjonell vis med en smaksprøve på hjemmelaget brandy (Raki).
Det blir underholdning av en lokal Folkloregruppe, og vi skal spise de mest kjente lokale spesialiteter (ost og spekeskinke, salat, peka (blandet kjøtt og poteter langtidsstekt på grillkull i jerngryte)), dessert og 1/2 liter vin pr. person +
vann til måltidet.
Dag 4, tirsdag 17. september:
Fridag i Makarska. Dagen til egen disposisjon.
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Dag 5, onsdag 18. septmeber:
Denne dagen arrangerer vi en fin båttur langs Makarska Riviera. Avgang kl. 10.00. Vi seiler langs kysten og tar stopp i
små landsbyer. Picknic lunsj med drikke serveres om bord i løpet av turen. Vi er tilbake i Makarska rundt kl. 15.00.
Dag 6, torsdag 19. september:
Fridag i Makarska. Dagen til egen disposisjon.
Dag 7, fredag 20. september:
Denne dagen arrangerer vi en fin heldagstur til de fantastiske KRKA-fossene i tiden 08.00 til ca. 17.30. Først på dagen
følger vi kystveien (ca 3 timers kjøretur) mot Kresimir byen Sibenik og den dype og pittoreske dalen med
Krka elven, hvor elven kaster sitt kalde vann utfor syv støyende og vakre fosser. Mellom de to vakreste fossene
Roski slap og Skradinski buk finner vi fransiskanerklosteret Visovac som huser et fantastisk bibliotek, kunstverk og
verdifulle gjenstander. Etter en rundtur på halvannen time rundt de mange og naturskjønne fossene, blir det en kort
båttur på elven Krka til det vakre stedet Skradin hvor lunsj serveres i en lokal restaurant. På ettermiddag følger vi
motorveien tilbake til Makarska Riviera, hjemturen tar ca. 2 timer.
Dag 8, lørdag 21. september:
Fridag i Makarska. Dagen til egen disposisjon.
Dag 9, søndag 22. september:
Denne formiddagen arrangerer vi halvdagstur til Split inkludert lunsj. Kjøreturen fra hotellet til Split tar ca. 1 time, og
vår lokalguide tar oss med på en times vandretur forbi de mest kjente og historiske stedene i byen. Vi besøker
Diocletianus Palass som ble oppført av den Romerske Keiser Diocletianus på slutten av 200-tallet. Det relativt
velbevarte og rundt 30000 m2 store palasset er en av de største bevarte romerske bygningene i verden, og Splits mest
besøkte severdighet. Palasset er med på Unescos verdensarvliste. Deretter har vi felles lunsj og litt fritid på egenhånd
før vi rundt kl. 15.00 returnerer til hotellet.
Dag 10, mandag 23. september:
Fridag i Markaska. Dagen til egen disposisjon.
Dag 11, tirsdag 24. september:
Det er tid for hjemreise etter fine ferieopplevelser i Makarska. Bussavgang fra hotellet senest kl. 08.30 for transport til
flyplassen. Avgang med Norwegian fra Split kl. 11:35. Flybytte i Oslo og ankomst til Flesland kl. ??

Flybillett med SAS Bergen-Split t/r inkludert skatter, avgifter og 1 kolli maks 23 kg innsjekket bagasje, transfer
Split flyplass-hotellet tur/retur, 10 overnattinger inkludert halvpensjon på 4-stjerners strandhotell med balkong og
sjøutsikt. Alle utflukter som beskrevet med guide, inngangspenger og lunsjer (4 lunsjer inkludert).
Reiseleder følger med på hele turen.
Begrenset plass, maksimalt 30 personer!
Betalingsbetingelser: Depositum på kr 2.000,- betales i januar 2019, eller omgående ved senere bestilling.
Depositum refunderes ikke ved avbestilling. Restbeløpet betales 45 dager før avreise.
Ingen refusjon av restbeløpet ved avbestilling senere enn 45 dager før avreise.
Vi tar forbehold om endring av flytider og flyselskap,

Pris ikke klar
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Julemarkedstur Kiel
24 nov., 5 dager

Vi avslutter også reiseåret 2019 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 24. 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. Klokken 17:30 har vi stor julebuffet om bord med fri drikke inkludert.
Dag 2, mandag 25. 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 26. november
Etter frokost er hele dagen fri for å oppleve handel på Kiels julemarked. Felles middag om kvelden.
Dag 4, onsdag 27. november
Frokost og avreise fra Kiel klokken 09:00. 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 og Hotel Skaga for en skikkelig dansk julebuffet med 3 drikkenheter inkludert (se vedlagt meny). Mens dere
koser dere med god mat kjører jeg bort på Fjordlineterminalen og sjekker inn gruppen slik at alt er klart når vi kjører
fra Hotel Skaga 18:55.
Dag 5, torsdag 28. 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.

5.990.-
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Ikke gå glipp av våre ”pop-up” turer, følg oss på Facebook eller motta nyheter på
e-post.
Vi tar forbehold om:
- trykkfeil i katalogen
- endringer fra våre leverandører
- endring i offentlige avgifter eller valuta
- rekkefølge på turdager kan endres dersom det blir behov
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