
Påmeldingsturer  2017 

Bla om for å lese mer om våre spennende turer 



Hei alle reisende 

 

2016 nærmer seg slutten og vi kan oppsummere reiseåret som veldig vellykket.  Vi har hatt god oppslutning om   

påmeldingsturene vi har produsert i tillegg til god pågang fra grupper på dags– og flerdagersturer.  ”Gamle bussen” til 

Henry har oppført seg eksemplarisk gjennom hele sesongen og ble i september pensjonert og solgt til kunde i Tysk-

land.  Uten for store driftskostnader på bussen og god oppslutning fra dere som gode kunder i sesongen som har vært 

fant vi ut at det var fornuftig å investere i ny buss.  

I starten på oktober kunne vi med stolthet kjøre vår første tur med ny buss.  Den ble veldig godt mottatt av våre  

reisende og det ble lagt spesielt vekt på god sittekomfort og veldig fint interiør.  Bussen har 26 seter pluss sjåfør- og 

guidesete.  Dette betyr at vi fortsatt vil ha fokus på mindre grupper.  Å reise på tur med mindre grupper gir større  

opplevelse i form av at alt blir mer oversiktlig for dere som reisende når vi besøker attraksjoner og severdigheter, i 

tillegg er det mer sosialt og lettere å bli kjent med sine medreisende når gruppen ikke er for stor.  Vi reiser med  

mottoet ”mindre grupper, større opplevelser ”og vil gjøre vårt ytterste for å leve opp til det.  I denne katalogen har vi et 

variert utvalg av turer både innen– og utenlands som vi håper vil falle i smak.   

 

Velkommen med på tur 

 

Vennlig hilsen 

Hildur og Kjell 

       Velkommen 

Kontaktinfo: 

 

Telefon: 93 00 14 01 

E-post: post@buss-reise.no 

Hjemmeside:  www.buss-reise.no 



    Velværetur Tyskland 4. mars 

                     9 dager 

Når samtlige av våre gjester på turen i 2016 ønsket ny tur i 2017 føler jeg at vi har et produkt vi kan være stolte av.  

Derfor har vi også i 2017 gleden av å invitere dere på  velværetur til den lille byen Hanstedt og det gode spa- og 

wellness hotellet Ringhotel Sellhorn.  Her får vi mulighet til mosjon, bad, sauna, kroppspleie og god mat.  Hotellet 

har stor velværeavdeling med varmt, godt basseng, 2 saunaer, stimbad, boblebad, og egne terapeuter som tilbyr 

kroppspleie i forskjellige varianter. Vi arrangerer også noen fine formiddagsutflukter, disse kommer vi tilbake til. 

Ta 9 dagers avbrekk hjemmefra og kom våren i møte i Tyskland.  Vi er så heldig at Henry ønsker å være med oss 

på denne turen som reiseleder. Slik er programmet: 

 

Lørdag 4. mars: 

Avreise fra Os terminal 11:10 via Åsane Terminal 11:55 og videre til Bergen Busstasjon perrong M med avgang klok-

ken 12:15. Det blir mulighet for påstigning underveis etter avtale.  Avgang fra Nøstet med Fjord Line kl. 13.30. Inn-

vendige standard dobbellugarer med begge køyene langs gulvet er lagt inn i turprisen. Se tillegg for utvendig dobbel-

lugar. Kl. 18.00 samles vi til felles buffetmiddag med ubegrenset fri drikke (øl, vin og mineralvann) inkludert ! 

 

Søndag 5. 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 med mulighet for litt proviantering. Tidlig på ettermiddag fortsetter vi mot Ham-

burg og den lille byen Hanstedt som ligger en halvtimes kjøretur syd for Hamburg. Her skal vi bo 6 netter på det god 

og koselige Ringhotel Sellhorn. Felles 3-retters middag m/kaffe serveres på hotellet hver kveld under oppholdet. 

 

Mandag 6. - fredag 10. 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 severdighe-

ter som besøkes og lunsjer på utfluktene kommer i tillegg til turprisen. Frokost og middag på hotellet hver dag. 

 

Lørdag 11. 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 12. mars: 

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

Bergen Busstasjon, Åsane Terminal og tilbake til Os. 

 

Prisen inkluderer komplett tur som beskrevet m/halvpensjon. 

 

Tillegg enkeltrom hotellet 1.250.- , tillegg innvendig singellugar t/r 475  

 

 

 

 
Pris pr person i dobbeltrom/lugar 

                      10.495.-  



Påsketur til Stockholm 11. april 

                8 dager 

I 2017 har vi gleden av å invitere til påsketur med Stockholm som destinasjon.  Byen er bygget opp på fjorten 

øyer der innsjøen Mälaren renner ut i Østersjøen og møter den stockholmske skjærgården.  I løpet av vårt opp-

hold i Stockholm skal vi oppleve det beste av hva byen har å by på, blant annet Vasamuseet og Gamle Stan.  Vi 

kommer heller ikke utenom besøk på Stockholm slott eller en liten båttur i den svenske skjærgården.  Bosted 

under oppholdet  blir Scandic Anglais med beliggenhet sentralt i byen.  Hotellets beliggenhet gjør det enkelt å 

utforske Stockholm på egenhånd når vi ikke har fellesutflukter.  Turen kjøres med reiseleder i vår egen buss, 

maks. 24 plasser. 

 

Dag 1, tirsdag 11. april 

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 Gol.  Turen fortsetter videre østover før vi sjek-

ker inn på Clarion Hotel & Congress Gardemoen, felles måltid om kvelden. 

 

Dag 2, onsdag 12. april 

Etter frokost fortsetter vi turen forbi Kongsvinger og passerer deretter grensen ved Morokulien og Charlottenberg.  

Videre kjører vi forbi kjente navn som Karlstad, Karlskoga og Ørebro før vi er fremme på hotellet i Stockholm tidlig 

ettermiddag.  I Karlskoga spiser vi lunsjbuffet på "Lakelogde Sjøkrog", felles middag på hotellet om kvelden. 

 

Dag 3, torsdag 13. april 

Etter frokost starter vi dagen med en bysightseeing i Stockholm med lokalguide, lunsj på egenhånd.  Resten av dagen 

fri for egen aktivitet, felles middag på hotellet om kvelden. 

 

Dag 4, fredag 14. april 

I dag tar vi turen til Skansen hvor underholdningsprogrammene ”allsang på Skansen” blir spilt inn.   Skansen er et  

Sverige i miniatyr hvor man får se hvordan mennesker levde og arbeidet gjennom ulike tider.  Her finnes hus, dyr, 

planter og selvsagt mennesker i tidsriktige klær som utfører sine håndverk.  Det beskrives best som et stort friluftsmu-

seum med dyr.    Her er også mulighet for handel i de mange spesialforretningene, bl.a. hos glassblåseren.  Vi spiser 

felles lunsj på restaurant Solliden som er på området.  Ettermiddag fri, felles middag om kvelden. 

 

Dag 5, lørdag 15. april 

Etter frokost skal vi være med på ”den Lilla Skärgårdsturen”, en 2,5 -3 timer lang båttur som skal vise oss det vakreste 

av hva Stockholms skjærgård har å by på.  Vi får servert lunsj i løpet av turen.  Etter lunsj fortsetter vi med maritimt 

miljø og besøker Vasamuseet.   På Vasamuseet kan man se alt som ble funnet fra Regalskipet «Vasa» som sank ved 

Beckholmen i 1628 og ble berget i 1961. Utenfor museet finnes flere andre nyere museumsfartøy, som fyrskipet 

«Finngrundet» og isbryteren «St. Erik».  Museet er regnet som en av Sveriges største turistattraksjoner.  Felles middag 

om kvelden. 

 

Dag 6, søndag 16. april 

Vår siste dag i Stockholm benytter vi til å avlegge Stockholm slott et besøk, det er regnet som et av Europas største og 



mest levende slott.  Her får vi mulighet til å se på representasjonsboligene, det kongelige skattkammer og museet ” de 

tre kronor”.   Etter lunsj spiser vi lunsj på restaurant Movitz i Gamle Stan.  Det settes av tid for at dere skal kunne ut-

forske Gamle Stan - Stockholms mest sjarmerende bydel - på egenhånd etter lunsj.  Felles middag på hotellet om kvel-

den. 

 

Dag 7, mandag 17. april 

Etter en god frokost setter vi kursen tilbake mot Norge.  Første etappe går via Strømstad hvor vi tar Color Line sin 

ferge kl. 17:00 til Sandefjord med mulighet for taxfreehandel.  Ombord på båten spiser vi stor middagsbuffet med fri 

drikke.  Vi beholder plassene våre i buffetrestauranten under hele overfarten.   Etter ankomst Sandefjord 19:30 er det 

innsjekk på Clarion Collection Atlantic.  

 

Dag 8, tirsdag 18. april 

Siste etappe går over Haukeli med lunsj på Haukeliseter fjellstue før turen fortsetter via Odda, Jondal, Tørrvikbygd og 

videre over Kvamskogen til Bergen.  Ankomst Bergen ca klokken 19:00. 

 

Tillegg enkeltrom hele turen kroner 3.480.- 

   Pris pr person i dobbeltrom 

                13.750.- 



Leikanger 22 - 25. mai 

              4 dager 

Dette er en flott 4 dagers rundtur i nydelig vestlandsnatur.  På turen får vi med oss alt det beste vestlandet har å by 

på av fjorder, fosser fjell og breer. Vi har Leikanger som ”base” på turen og bor på Leikanger Fjord Hotel som i 

dag drives av 3. Generasjon.  Hotellet ligger vakkert til mot Sognefjorden og har en vakker hage på fjordsiden av 

hotellet.  Er vi heldig får vi med oss siste del av fruktblomstringen. 

 

Dag 1, 22. mai 

Turen starter fra Bergen Busstasjon Perrong M kl. 09.00 og går mot Nordhordland langs Osterfjorden via Romarheim-

dalen til Oppedal.  Videre tar vi ferge over Sognefjorden til Lavik før vi fortsetter til Sande 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 hus-

flidprodukter og andre lokale varer.  Etter en velsmakende lunsj, går turen videre mot Gaularfjellet. Vi kjører langs 

Gaularvassdraget som er varig vernet. Gaularvassdraget med sine mange stryk, sprudlende fosser og blanke vann lig-

ger som perler på en snor langs bilveien. Vi tar en liten stopp ved ”Likholefossen” hvor vi kan spasere på den spekta-

kulære broen som er bygget over elven.  Neste stopp er  på ”Utsikten” på Gaularfjellet, her ble det sommeren 2016 

åpnet et nytt utsiktspunkt med fantastisk utsikt over Bårddalen og alle hårnålssvingene.  Turen fortsetter til Leikanger 

for innsjekk hotell, felles middag om kvelden. 

 

Dag 2, 23. mai 

Dagens utflukt går til Jostedalen og  Breheimsenteret. Vi kjører Rv 55 og passerer Sogndal og Hafslobygden før vi 

ankommer Jostedalen og Breheimsenteret hvor vi skal se utstilling og film om Jostedalsbreen Nasjonalpark. Breheim-

senteret brant ned til grunnen i juli 2011, men ble bygget opp igjen etter samme tegning og åpnet våren 2013. Etter 

lunsj i senteret kjører vi den 3 km lange Breveien inn til Nigardsbrevannet for å komme nærmere innpå breen.  Retur 

til hotellet, felles middag om kvelden. 

 

Dag 3, 24. mai 
Etter en god frokost, drar vi i dag via Sogndal til Fjærland, der vi skal besøke de 3 B - ene, Bøyabreen, Bokbyen og 

Bremuseet. Fjærland var tidligere ganske isolert fra omverden hvor fjorden var eneste mulighet for å komme til og fra 

bygden, i dag ligger bygden med 300 innbyggere midt i smørøyet mellom Skei og Sogndal.  Vi starter med en tur til 

Bøyabreen før vi fortsetter til Den Norske Bokbyen.  Bokbyen ble grunnlagt i 1996 og var den første bokbyen i Nor-

den og har i dag ca. 4 hyllekilometer bøker til salgs i et titals utsalg av forskjellig størrelse og opphav: ferjeventerom, 

fjøs, bank, fryseri og postlokale.  Den Norske Bokbyen er den største gjenbruksvirksomheten av sitt slag i landsdelen 

og redder hvert år tonnevis av bøker fra avfallsdeponiene. At bokbyen baserer seg på gjenbruk også når det gjelder 

utnytting av ledige lokaler gjør at bokutsalgene blir svært originale i utformingen. Vi spiser dagens lunsj i ”Bok- og 

aktivitetshotellet” Fjærland Fjordstove Hotell som ligger like ved Den Norske bokbyen. 

 

Neste stopp er Norsk Bremuseum, hvor vi får se Ivo Caprino sin panoramafilm fra Jostedalsbreen. Etterpå går vi på 

egenhånd og ser på utstillingene.  Tidlig på ettermiddagen returnerer vi til Sogndal og tar oss tid til å se på skulpturen 

av Gjest Baardsen og Gjest Baardsenhuset i sentrum. Etter en innholdsrik dag, går turen tilbake til Leikanger. Felles 

middag på hotellet om kvelden. 



Dag 4, 25. mai 

I dag pakker vi bagasjen i bussen etter trivelige dager i Leikanger. Vi drar fra hotellet kl. 09.30.  

Etter en kort kjøretur opp til Henjatunet hvor vi skal få se et eksempel på et av de få gjenværende klyngetun som fort-

satt har aktiv jordbruksdrift.  Her vil vi få omvisning og smaksprøver, iI fruktsesongen er det mulig å handle frukt med 

hjem.  Videre går turen via Sogndal og Kaupanger til Mannheller hvor vi tar fergen over til Fodnes. 

Fra Lærdal kjører vi den gamle fjellveien Lærdal – Aurland (Snøveien) over Aurlandsfjellet til Aurland I dag er dette 

Nasjonale Turistvei og veiens høyeste punkt ligger 1306 moh.  Fylkesveien over fjellet er vinterstengt og åpnes må-

nedsskiftet mai/juni.  På veien ned til Aurland besøker vi utsiktspunktet ”Stegastein” som er en 3,3 m bred og 31 m 

lang utsiktsplattform som ble åpnet i 2006.  

Vi tar en lengre pause her og nyter utsikten over Aurlandsfjorden før vi kjører videre ned svingene til Aurland for 

lunsj 

 

Siste etappe på turen går via Voss og vi er tilbake i Bergen ca. kl. 17.30. En utrolig fin og innholdsrik Vestlandstur er 

over.   

 

Pris for komplett tur som beskrevet, tillegg enkeltrom hele turen: 870.- 

 

 

   Pris pr person i dobbeltrom 

                6.190 . - 



Vi har gleden av å ønske velkommen til en hyggelig 5 dagerstur til Danmark med besøk av flere attraksjoner 

som er nye for oss. Vi reiser med Fjordline til og fra Bergen og har det fantastiske Best Western Golf Hotel Vi-

borg som bosted under oppholdet.  Vi setter av tid slik at det blir mulig å kose seg i svømmebassenget på hotel-

let eller bli bedre kjent med Viborg på egenhånd.  Bli med på en koselig tur med lite kjøring og mange  

opplevelser. 

 

Dag 1, 1. juni 

Turen starter fra Os terminal klokken 11:00 via Åsane Terminal 11:50 og videre til Busstasjonen perrong M klokken 

med avgang 12:10.  Videre til Fjord Line Terminalen på Nøstet for innsjekk og avgang kl. 13.30.  Like etter avgang 

samles vi til en velkomstdrink  og litt informasjon om turen.  Felles middag om kvelden med stor middagbuffet med 

fri drikke (vin, øl og mineralvann) inkludert.  Vi hygger oss om bord mens vi seiler mot Danmark. 

 

Dag 2, 2. juni 

Vi ankommer Hirtshals kl. 08.00, går i land og kjører det korte stykket til Hotel Skaga i Hirtshals hvor vi spiser en god 

dansk morgenmad (frokost).  God og mett tar vi plass i bussen for dagens opplevelser.  Først går turen til Skagen der 

vi besøker Jyllands nordligste punkt ”Grenen”.  Her skal vi kjøre med traktortoget ”Sandormen”  helt ut til vannkanten 

hvor havene Skagerak og Kattegat møtes. Videre går turen til Skagen by hvor det blir anledning til å kjøpe seg litt 

lunsj, i tillegg er det satt av tid til at man kan spasere litt i byen på egenhånd.. 

Vi forlater Skagen og kjører sørover til den lille byen Sæby for å besøke ”Minibyen Sæby”.  Her samles pensjonistene 

hver formiddag for å bygge modeller av Sæby slik byen så ut rundt 1900 – tallet i skala 1:10, en imponerende attrak-

sjon. Før vi forlater Sæby tar vi en rundtur i byen for å se bygningene i normal størrelse.  Etter mange opplevelser fort-

setter vi turen til Viborg og Best Western Golf Hotel Viborg hvor vi skal bo under oppholdet i Danmark.  Hotellet 

ligger sentralt og vakkert plassert helt nede ved Viborgsjøene og har svømmebasseng, sauna, boblebad, solarium og 

biljard som du fritt kan benytte som gjest. Felles middag på hotellet hvor vi får servert en 2 retter middag og kaffe 

begge kveldene. 

 

Dag 3, 3. juni 

I dag skal vi oppholde oss i Viborgområdet. Etter en sen frokost tar vi først turen til Bakkely Gårdsbutikk som er kjent 

for sine gode danske råvarer, her kan en kjøpe mange danske spesialiteter f.eks: frukt i fast og flytende form, marmela-

de, olje, eddik, krydder osv.    

Deretter går turen til Blomsterværkstedet til Birthe Ladefoged som er kjent for sine vakre blomsterdekorasjoner og 

ikke minst for sin hjemmelagde urtesnaps. Hun er en av deltakerne på den velkjente ”Snapseruten”, og en av Dan-

marks fremste eksperter på snapsproduksjon.  Viskum Snaps startet i 2015 med å eksportere snaps, som er produsert 

av urter fra Norge, til Norge.  I 2015 hadde også Viskum den store glede av å levere den nye Natur Kraft snaps både til 

Kronprins Håkon i Norge og Kronprins Frederik i Danmark.  

Danmark i miniatyr 1. juni 

               5 dager 



Under besøket hos Birthe får vi et interessant foredrag om urter, produksjon av urtesnaps, smaksprøver på hennes 

snaps.  Etterpå får vi servert en deilig dansk frokost (lunsj) og mulighet for å handle snaps og urter. Etter et par timer 

hos Birthe går turen tilbake til hotellet og ettermiddagen er fri for å gjøre seg kjent i Viborg på egenhånd. 

Felles middag på hotellet. 

 

 

Dag 4., 4. juni 

I dag pakker vi bagasjen i bussen og forlater Viborg. Vi har også i dag en spennende opplevelse i vente, Verdenskartet 

v/Klejtrup Sø, som mest sannsynlig er ukjent for de fleste. Verdenskartet er bygget av dansk-amerikaneren Søren 

Poulsen i årene 1944-69. Her får vi oppleve hele verden i miniatyr. Kartet måler 45x90 meter, 1 breddegrad på 111 km 

svarer til 27 cm på kartet. Resten av den spennende historien får vi høre på vår vandring i parken. Etter omvisningen 

spiser vi dagens lunsj  i ”Verdens” beste omgivelser med sjøutsikt, fritid på egenhånd i parken.  

Om ettermiddagen tar vi plass i bussen og setter kursen mot Hirtshals og slagter Winter for handel (vi velger Hirtshals 

på denne turen fordi Bilka er pinse stengt).  Her har vi har mulighet for en siste handel før vi forlater Danmark.  Mid-

dag i dag er på egenhånd, dere kan velge mellom å spise i Hirtshals eller på båten hjem. Båtavgang fra Hirtshals er 

klokken 20:00. 

 

Dag 5, 5. juni 

Stor frokostbuffet på båten, ankomst Bergen 12:30. Bussen kjører til Bergen Busstasjon og Åsane terminal før den 

returnerer til Os. 

 

Nok en koselig tur er fullført og vi reiser fornøyde hjem med mange nye inntrykk. 

 

Tillegg enkeltrom/lugar hele turen 1.600.- 

   Pris pr person i dobbeltrom 

               7.590.- 



Årets sommerdestinasjon er Rhindalen og vinbyen Rüdesheim.  Vi reiser med Fjordline til og fra Bergen og deler 

turen til Rüdesheim opp i to etapper med overnatting på det koselige Sellhorn Hotel i Hanstedt begge veier.  Bli 

med og opplev 40 års jubileumet til Rhinen i flammer.  På denne turen har vi gleden av å ha Henry med som reise-

leder, kun 24 plasser. 

 

Dag 1, 28. Juni 

Avreise fra Åsane Terminal 11:55, perrong M klokken 12:15. Vi kjører til Fjordline Terminal for innsjekk 12:30 og 

møtes for felles velkomstdrink om bord når vi reiser fra Bergen 13:30. Felles middagsbuffet om kvelden med fri drik-

ke, både med og uten alkohol 

. 

Dag 2, 29. Juni 

Vi spiser en god frokost om bord før ankomst til Hirtshals kl. 08.00. Vi følger motorveien sørover gjennom Jylland og 

inn i Tyskland. Like etter grensepasseringen tar vi en pause på Citty Markt med mulighet for å kjøpe seg lunsj. Videre 

gjennom Schleswig-Holstein, forbi Hamburg og til vårt koselige hotell som ligger like ved Lüneburg hvor vi er frem-

me rundt kl. 17.00. Felles middag på hotellet om kvelden. 

 

Dag 3, 30. Juni 

Vi forlater hotellet etter frokost og fortsetter over Lüneburger Heide og sørover forbi byer som Hannover, Gøttingen, 

Frankfurt og Wiesbaden. Flere stopp underveis og mulighet for å spise lunsj. Fra Wiesbaden følger vi Rhinen til den 

hyggelige vinbyen Rüdesheim i Rhindalen, hvor vi er fremme ca. kl. 17.30.  Vi skal bo 4 netter på det gode familieho-

tellet ”Hotel Rüedesheimer Hof” som ligger midt i sentrum av Rüdesheim, men likevel så langt tilbaketrukket fra jern-

banelinjen at det er rolig om natten.  Under 5 minutter å spasere til den kjente underholdningsgaten Drosselgasse.  

Middag på hotellet om kvelden. Og etter middagen tilbyr sjåfør og reiseleder seg å ta gruppen med på vinrestaurant 

hvor det også er dansemusikk og stor stemning. 

 

Dag 4, 1. juli 

På formiddag kjører vi en tur langs Rhinen og passerer den kjente Lorelei-klippen. Vi fortsetter til toppen av klippen 

med fin utsikt over Rhinen med de mange spøkelsesaktige slottene og borgene som ligger langs elven. Vi skal denne 

formiddagen også opp til det kjempestore Germaniamonumentet Nie-derwald-Denkmal.  Herfra er det flott utsikt over 

Rhinen og alle vinmarkene omkring. Vi samles på hotellet til felles lunsj kl. 13.00 før det på ettermiddag blir en kort 

tur til besøkssenteret til brandyfabrikken Asbach-Uralt. EN GANG I ÅRET ER DET ET FANTASTISK FESTFYR-

VERKERI I RÜDESHEIM SOM KALLES ”RHINEN I FLAMMER”. OG DET ER AKKURAT DENNE AFTE-

NEN ! Og fyrverkeriet oppleves best fra elven. Vi går ombord i elvebåten i 17.30-tiden og får servert en 3-retters 

meny. Senere på kvelden passerer vi 5 byer hvor det er store fyrverkeri, før den store finalen i Rüdesheim rundt kl. 

23.30. Vi kan love en fantastisk opplevelse denne kvelden! 

 

Rhinen i flammer 28. juni 

     9 dager 



Dag 5, 2. Juli 

Frokost på hotellet, og denne dagen blir det dagstur til vakre Moseldalen. Vi krysser Rhinen med ferje fra Rüdesheim 

til Bingen, og kjører via Hunsrück til Cochem, en av de vakre Moselbyene fra middelalderen. Her tar vi en lengre pau-

se for å nyte den avslappede stemningen i byen og med lunsjservering på et virkelig historisk hotell ! Vi kjører langs 

elven Mosel og kommer til Koblenz, hvor vi ved Deutsche Eck kan se hvor Mosel renner sammen med Rhinen. Herfra 

følger vi Rhinen tilbake til Rüdesheim.  Felles middag på hotellet om kvelden. 

 

Dag 6, 3. Juli 

Fridag i Rüdesheim med frokost og middag inkludert på hotellet.  Reiseleder tilbyr en frivillig tur med svevebanen 

opp til det kjempestore Germaniamonumentet Niederwald-Denkmal. Herfra er det flott utsikt over Rhinen og alle vin-

markene omkring (billett til svevebanen er ikke inkl. i turpakken). 

 

Dag 7, 4. Juli 

I dag kjører vi mortsatt av dag 3 og overnatter på Sellhorn Hotel i Hanstedt.  Felles middag om kvelden 

 

Dag 8, 5. Juli 

Etter en god frokost kjører vi til Flensburg og Citty Markt hvor vi stopper for handel og lunsj. Lunsj i dag er ikke ink-

ludert.  Videre fortsetter vi til Hirtshals for innsjekk klokken 19:00.  Avreise fra Hirtshals klokken 20:00, felles mid-

dagsbuffet etter avgang. 

 

Dag 9, 6. Juli 

Frokostbuffet om bord 06:30-10:30. Ankomst Bergen 12:30, når alle er ankommet bussen kjører vi til Bystasjonen og 

videre til avtalte destinasjoner. 

 

 

   Pris pr person i dobbeltrom/lugar 

               14.900.- 



Molde med Atlanterhavsveien 31. juli 

5 dager 

På denne turen 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 utsiktspunk-

ter i fjellene.  Bosted under oppholdet i Molde blir det fantastiske Seilet hotell som ligger helt i sjøkanten med pano-

ramautsikt til de berømte Romsdalsalpene.  Ikke gå la sjansen gå fra deg til å bli med på denne fantastiske turen 

som kjøres med reiseleder. 

 

Dag 1, 31. juli 

Bussavgang fra Blomsterpaviljongen Bergen Busstasjon klokken 08.30.  Med alle vel om bord setter vi kursen nord-

over 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 velger vi å fortsette på ”indre leia” via Innvik, Olden, Stryn til 

Stranda hvor vi tar ferge over Nordalsfjorden til Liabygda.  Siste etappe før vi ankommer Molde ”Rosenes by” går 

over Ørskogfjellet til Vestnes og ferge over Moldefjorden.  Molde ligger fantastisk til ved Romsdalsfjorden og har 

flott utsikt mot Moldepanoramaet med hele 222 fjelltopper. Byen er bl.a. kjent for sine blomstrende og frodige hager, i 

tillegg til populære ”Moldejazz” som arrangeres hver sommer.  Felles middag på hotellet om kvelden.  

 

Dag 2, 1. august 

I dag tar vi det litt rolig, etter gårsdagens kjøreetappe. I dag skal vi utforske Molde og kikke på severdighetene i byen.  

Vi starter med et par timers sightseeing med lokalguide som vil vise oss stadion, Domkirken og Kongebjørka ved 

Glomstua.  Det blir også 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.  Til slutt skal vi besøke Romsdalsmuseet og nybygget 

”Krona” som ble åpnet av statsminister Erna Solberg i febr. 2016.  Etter omvisningen går turen tilbake til hotellet for 

lunsjservering. Ettermiddagen fri til å utforske Molde på egenhånd. Felles middag på hotellet. 

 

Dag 3, 2. august 

Ny dag og nye opplevelser, etter frokost tar vi plass i bussen og setter 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 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 hekke-

sesongen 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. 

 



Dag 4, 3. august 

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 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 land-

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

Geographic,  

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

svingen 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, 4. august 

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. 

 

Tillegg enkeltrom kroner 1.335.- 

   Pris pr person i dobbeltrom 

               7.900.- 



      Flor & Fjære 9. august 

                  3 dager 

Dag 1, 9. august 

Turen starter fra Bergen kl. 10.00, og det er ikke med 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 Mortavi-

ka og kun en halv times kjøretur så er vi i Stavanger og sjekker inn på Rica Victoria Hotel.  Mulighet for å spise lett 

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

 

Dag 2, 10. 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 besø-

ke 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, 11. 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 til-

bake i Bergen rundt kl. 20.00..   

 

Tillegg enkeltrom 500.- for hele turen 

   Pris pr person i dobbeltrom 

               4.990.- 



   Røvær, Utsira, Karmøy  

         14. august, 3 dager 

Dette er en spennende tur som det ble mulig å gjennomføre etter at det ble satt inn ny og stor ferje i sambandet til  

Utsira.  På denne turen oppleves: 

 

- RØVÆR – det bilfrie øysamfunnet vest av Haugesund med 100 innbyggere. 

- KARMØY – der Norge ble til, og med Nordvegen, Rogalands tusenårssted. 

- UTSIRA – Norges minste kommune med Norges største giverglede. 

 

Vi bor på det koselige hotellet Thon Hotel Saga, og bruker dagene til utflukter til øysamfunnene.  Spennende historier 

med dyktige lokalguider,- her er det klart for innholdsrike og annerledes dager ! 

 

Dag 1, 14. august: 

Vi kjører turen uten reiseleder siden vi har lokalguide som følger gruppen på alle utfluktene fra Haugesund.  Avreise 

fra Bergen kl. 08.30.  Vi kjører til Halhjem og ferje til Sandvikvåg.  Vi fortsetter over Stord og gjennom Bømlafjord-

tunnellen til Sveio.  Vi ankommer Haugesund rundt kl. 12.00 og like etterpå er det avgang med lokalbåten MS Røvær-

fjord.  Vi går innaskjærs via Feøy før vi ankommer Røvær.  

Idylliske Røvær er et øysamfunn vest av Haugesund med ca. 100 innbyggere.  Røvær er et av de stadig færre øysam-

funnene langs kysten som er i vekst.  Her er det mulig å finne stillheten og roen i en travel hverdag – ingen biler. Sam-

hold har preget lokalsamfunnet og innbyggerne forklarer at dette går helt tilbake til den tragiske Røværulykken i 1899 

hvor et gravfølge på 30 personer omkom.  Vi går til duk og dekket bord i restauranten på øyas hotell. Tre damer har 

satset friskt og bygget et lite hotell her ute.  Røvær er kjent for raspeballene sine, og det er dagens lunsjmeny.  

Etter lunsjen blir vi med lokalguiden som tar oss med bort til øyas bedehuskapell hvor vi får høre øyas historie og litt 

om dagliglivet her ute. Vi går en liten tur opp til Hiltahuset, Røværs eldste hus og øyas museum. Det lille øysamfunnet 

har restaurert huset på dugnad. På vei opp til huset går vi også forbi minnesteinen som er reist etter Røvær-ulykken.  

Etter et interessant opphold på Røver denne ettermiddagen, tar vi lokalbåten tilbake til Haugesund og sjekker inn på 

det koselige Thon Hotel Saga.   Felles middagsbuffet om kvelden.  

 

Dag 2, 15. august: 

Denne dagen blir det etter frokost en tur over Karmøy med utgangspunkt i kultur og natur.  Guiden møter oss ved av-

reise fra hotellet kl. 09:30.  Turen går først til Vigsnes Grubeområde der vi får et  innblikk i den store industrioppbyg-

gingen som skjedde her i 1865.  Her er det også mye Bergensk historie. 

Deretter fortsetter vi forbi sandstrendene på Vest-Karmøy og ned til den gamle seilskutebyen Skudeneshavn helt sør 

på Karmøy.  Her tar guiden oss med på byvandring og ender opp på Tåkelurfabrikken.  Fabrikken som produserte den 

berømte tåkeluren er i dag kafe og husflidsenter.  Vi får servert kaffe og vaffel i kafeen før vi setter kursen nordover 

igjen på østsiden av Karmøy og vi skal nå besøke Avaldsnes og det  nye Nordvegen Historiesenter.  Vi starter besøket 

med lunsjservering, før vi etterpå ser utstillingen på senteret.  Deretter besøker vi Olavskirken før turen går tilbake til 

Haugesund.  Ettermiddagen fri, felles middag om kvelden. 

 



   Pris pr person i dobbeltrom 

               4.750.- 

 

Dag 3, 16. august: 

Etter en sen frokost sjekker vi ut av hotellet og tar med oss bagasjen i bussen og gjør oss klar for turens andre øyhop-

ping. Vi kjører med bussen til Garpeskjærskaien i Haugesund hvor den nye ferjen MS Utsira har avgang kl. 11.00.  

Turen ut til Utsira tar en god time. Vi kjører i land med bussen og tar fatt på den 2 km lange veien gjennom den mar-

kerte nord-sørgående Siradalen.  Øya har lave vindblåste koller opp til 68 m.o.h., høyest er Araseto hvor Utsira fyr er.  

Underveis til Sørevågen kjører vi gjennom Siratun, kommunesenteret midt på øya. Her ser vi også bysten av Aasa 

Helgesen, Norges første kvinnelige ordfører.  Det nærmer seg lunsjtid, og i Sørevågen finner vi Krambuloftet.  Hva er 

mer naturlig her ute enn lettsaltet torsk til lunsj ? Under middagen treffer vi lokalguiden som vil være vår vert og 

guide på øya. Han forteller oss litt om dagliglivet her ute, også om hvorfor Sirabuen alltid når til topps i de årlige tv-

innsamlingene.  Vi besøker også kirka på øyen og bedehuset, før vi etter interessante timer vest i havet tar ferja tilbake 

til fastlandet kl. 14:45.  Deretter fortsetter vi direkte til Bergen, beregnet ankomst ca. 18:30. 

 

Tillegg enkeltrom kr 550.- 



Dag 1, 4. september: 

Turen starter fra Bergen kl. 09.00 og vi kjører E-16 til Voss.  Videre mot Granvinsvannet og gjennom Vallaviktunnel-

len før vi kjører over Hardangerbroen til Bu hvor vi tar et lite fotostopp. Vi fortsetter via Brimnes til Øvre Eidfjord for 

å besøke Hardangervidda Natursenter.  Her ser vi først den fine Ivo Caprino filmen "Fra Hav til Fjell", før vi spaserer 

rundt og ser på utstillingene om fjorden, dalen og fjellet.  Til lunsj spiser vi stekt fjellørret) før vi fortsetter turen opp 

Måbødalen og over Hardangervidda til Geilo hvor vi sjekker inn på Ustedalen hotell hvor vi skal bo under hele turen. 

Geilo ligger ca. 800 moh og er en av Norges største reiselivsdestinasjoner med lange tradisjoner for å ta imot besøken-

de fra fjern og nær.  I 2008 ble Geilo utpekt som nasjonalparklandsby av Miljødirektoratet, og i mars 2016 mottok 

Geilo merket for Bærekraftig Reisemål som en av de første destinasjonene i Norge.  Dette er et kvalitetsmerke for 

reisemål i Norge. Merket bygger på en standard som set- ter tydelige krav til reisemålets evne til bærekraftig 

virksomhet og utvikling.  Vi samles til felles middag på hotellet om kvelden.  

 

Dag 2, 5. september: 

Vi spiser frokost og tar plass i bussen kl. 09.30. I dag skal vi til villmarksgården Lange-

drag som også. driver en leirskole for barn. I spesielt naturskjønne omgivelser ligger 

Langedragshusene som et Soria Moria slott 1000 m.o.h. med utsikt over vann og fjell mel-

lom Hallingdal og Numedal.  Langedrag holder åpent hele året og hver årstid byr på 

nye og spennende opplevelser.  Her møter vi både kjente husdyr og mer sjeldne villdyr som 

ulv og gaupe. Vi får en inter- essant orientering før turen fortsetter til Skurdalen hvor vi stop-

per for en lekker lunsjbuf- fet på Lia Fjellhotell før vi fortsetter til Geilo. 

Ettermiddagen til fri disposisjon, det er mange turmuligheter i og omkring Geilo.  Man 

kan også besøke Geilo Kulturkirke som fungerer som en slags sjømannskirke på fjellet.  Denble 

innviet i 2010 og nominert til årets trebyggeri samme år.  Her er også mulighet for å se verdens største 

spark, eller rett og slett slappe av eller shoppe litt.  Valget er deres, felles middag på hotellet om kvelden. 

 

Dag 3, 6. september: 

Vi starter dagen med å besøke fabrikkutsalget til Brødrene Øyo.  Hol kommune og Geilo er kjent for sin smitradisjon 

og Geilo har flere fabrikkutsalg. På Øylo kan vi handle kjøkkenkniver, gaveartikler, tollekniver, økser, brekkjern, red-

skap og mye mye mer.  

Vi fortsetter til Hagafoss hvor vi tar av og kjører på bomveier til Skarslia forbi Rødungstølen før vi ankommer Fager-

dalen Støl.  Her blir vi tatt imot av budeia Anne-Lise som forteller om livet på stølen i dag og i tidligere tider før hun 

tar frem toraderen og underholder litt med spill og sang.  Deretter får vi servert et rikholdig lunsjbord med matretter 

produsert av stølens egne råvarer. Turen kan kjøres i fra midten av juni til midten av september som er tidsrommet det 

er drift på stølen.  Vi er stolte av å ha fått til denne avtalen med stølen og er sikker på at denne dagen vil bli husket 

lenge. Vi er tilbake til Geilo tidlig på ettermiddag.  Felles middag på hotellet om kvelden.  

 

Dag 4, 7. september 

Oppholdet på Geilo går mot slutten. Etter en god frokost pakker vi bagasjen i bussen. Denne dagen har vi også en fin 

tur fremfor oss, ikke minst når vi kjører den nydelige ”Fanitullveien” fra Vats til Hemsedal.  Vi  tar en liten pause ved 

Leveld lefsebakeri hvor vi får informasjon om produksjonen på bakeriet, det blir også mulighet for å handle med hjem 

spesialiteter fra Hallingdal.  I  Aurland spiser vi lunsj på kafe ”Sognaporten”, før vi tar siste etappe over Voss før vi er 

Geilo med utflukter 4. sept 

               4 dager 

 Pris pr person i dobbeltrom 

             6. 420 .- 
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Dag 1, 11. september 

Turen starter fra Bergen kl. 08.00. Vi kjører via Åsane, Eikelandsosen og Mundheim til Gjermundshavn der det er 

ferjeavgang til Årsnes kl. 10.00. Vi passerer Odda og Røldal, og stopper for dagens lunsjpause på 

Haukeliseter Fjellstue ca. kl. 12.30 (3 halve rundstykker m/pålegg + kaffe til hver). På tidlig ettermiddag går turen mot 

Haukeligrend og til Åmot der vi tar en kort pause på Vinje Kro før vi kjører dagens siste etappe gjennom Telemark til 

Norsjø Hotell på Akkarhaugen som ligger midtveis mellom Gvarv og Notodden.  Her skal vi bo 2 netter. Felles mid-

dag om kvelden.  Denne turen kjøres uten reiseleder da vi har lokalguide under utfluktene i Telemark. 

 

Dag 2, 12. september: 

Denne dagen blir det heldagsutflukt til "Fruktbygda" med smaksprøver og handling. Vi kjører fra hotellet 

kl. 09:30 og skal besøke spesialister på bær, frukt, duft og smak.  Norges beste eplemost, frukt-

blomsthonning, et mangfold av  

epler, herlige hjemmebakerier og gjestfrie gårder venter dere med unike smaksopplevelser.  

Hvert fjerde norske eple kommer fra Fruktbygda Gvarv i Telemark, og her er mange 

gårder som tar imot gjester.  Blant alle opplevelsene har vi valgt ut en unik vingård, øl-

kompaniet og fruktprodusenten Lindheim, opplevelsesgården Evju bygdetun, og den store 

gårdsbutikken Gvarv Frukt og Bær.  På Lerkekåsa vingård og galleri produseres vin av egne 

druer, lokale bær og frukter. Du blir med på en unik smaksreise som handler om edle dråper 

laget av frukt og bær fra skoger og hager i nærheten.  Felles middag på hotellet om kvelden. 

 

Dag 3, 13. september: 

Vi spiser en god frokost på hotellet og pakker bagasjen i bussen. Men også denne formiddagen til-

bringer vi i "Fruktbygda" og drar på stor gardshandel slik at vi kan sikre oss frukt, honning, saft, syltetøy og 

geleer for høsten.  Hos Gvarv Frukt og Bær finner vi også et steinovnsbakeri med nydelig bakst.  På vei til Lang-

esund gir vi oss tid til å besøke utsalget til Porsgrunn porselensfabrikk .  Vi ankommer Langesund for innsjekk Fjord-

line senest kl. 13:15 og kl. 14.30 reiser vi mot Hirtshals og Bergen. Vi har ikke inkludert lunsj denne dagen, men sam-

les til stor middagsbuffet ombord kl. 19:30. Standard utvendig lugar til alle. Vi ankommer Hirtshals i Danmark kl. 

19:00 og seiler videre kl. 20:00. En tur innom Tax-Free butikken kan sikkert friste i løpet av ettermiddagen/kvelden 

 

Dag 4, 14. september: 

Vi har inkludert den rikholdige frokostbuffeten ombord denne morgenen og ankommer til Bergen kl. 12:30.  Samling i 

bussen etter ankomst og vi takker for nok en hyggelig tur med buss-reise.no.  De som ønsker sitter på inn til sentrum. 

 

Tillegg enkeltrom/lugar hele tu- ren kroner 900.-  

Fruktbygda Telemark 11. sept.               

                  4 dager 

   Pris pr person i dobbeltrom 

               6.290 .- 
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Vi avslutter reiseåret 2017 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 julemar-

kedet, 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 19. 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 20. 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 ettermid-

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

let om kvelden. 

 

Dag 3, tirsdag 21. november 

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

 

Dag 4, onsdag 22. 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 23. 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. 

 

Tillegg enkeltrom/lugar hele turen 910.- 

    Julemarkedstur Kiel 19. nov. 

                    5 dager 

Pris pr person i dobbelt utv. lugar/rom 

                               5.690.- 

Vi tar forbehold om endringer i valuta og offentlige avgifter eller andre ytre faktorer som vil påvirke våre priser.  Tar 

også forbehold om trykkfeil. 



Musikk tur til Tyskland 27. oktober 
                           5 dager 

Bli med på en koselig helgetur med Henry og Kjell til Tyskland.  På denne turen skal vi slappe av og nyte mu-

sikk fra kjente tyske artister som Katrina Herz, Florian Fesl og Diana & Marco.  Vi skal bo på det flotte hotel-

let Ostsee Resort Damp under oppholdet. 

 

Dag 1, fredag 27. oktober: 

Avreise fra Os kl. 10.00 og fra Knarvik Skysstasjon kl. 11.15. Kjell Gytri er sjåfør og Henry Nilsen er reiseleder. Av-

reise fra Bergen Busstasjon kl. 12.00. Vi kjører til Nøstet og reiser med Fjord Line til Danmark. Gode utvendige luga-

rer til alle. Om kvelden samles vi til felles buffetmiddag med fri drikke. 

 

Dag 2, Lørdag 28. oktober:  

Vi ankommer til Hirtshals kl. 08.00 og har kort kjøretur til Hotel Skaga hvor vi spiser en deilig 

dansk morgenmat. Turen gjennom Danmark er unnagjort på vel 4 timer, og dette gir an-

komst tidlig på ettermiddagen til hotellet vårt som ligger like syd for Flensburg (se kart 

nedenfor). Felles middag på hotellet om kvelden. 

 

Dag 3, søndag 29. oktober:  

Etter frokost arrangerer vi en halvdagstur, og vi kjører til Flensburg Havn hvor vi kl. 11.30 

går om bord i sightseeing- båten MS Viking om tar oss med på en 2-timers rundtur på 

Flensburg Fjord.  Vi seiler både i tysk og dansk farvann og runder Okse-øyene før vi 

kommer til Glücksburg.  Her snur vi og seiler tilbake til Flensburg.  På veien tilbake serveres en 

enkel lunsj om bord (rundstykker og kaffe). Vi er tilbake på hotellet vårt rundt kl. 15.00.  Tidlig 

på kvelden blir det stor fest- middag (buffet) på hotellet, før konserten med de kjente tyske artistene Ka-

tharina Herz, Florian Fesl og Diana & Marco.  

 

Dag 4, mandag 30. oktober:  

Frokost på hotellet og avreise. Vi har kort kjøretur til Flensburg der det blir anledning til litt shopping på Citti Markt 

og mulighet for å spise lunsj, før turen går nordover gjennom Danmark til Hirtshals og avreise med Fjord Line kl. 

20.00. Felles buffetmiddag med fri drikke like etter ombordstigning. Gode utvendige lugarer til alle. 

 

Dag 5, tirsdag 31. oktober:  

Frokost serveres i restauranten frem til kl. 10.30 og vi ankommer Bergen kl. 12.30. Etter ilandstigning går bussen til 

Bergen Busstasjon, videre via Åsane Terminal til Knarvik og deretter fortsetter Kjell til Os. 

 

Tillegg for singel utvendig lugar og enkeltrom på hotellet kr 985.- 

 Pris pr person i dobbeltrom/lugar 

               7. 350 .- 
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