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I N N H O L D

INNHOLD   T U R E R  2 0 1 7 
SIDER REISEMÅL DAGER TRANSP JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

 3 Leder

 4 Rørosmartnan 7 BUSS  18    

 5 Reisetreff 3/4 BUSS   9/10    

 6 Påske i Tyskland 6 BUSS    12        

 7 Aalborg/Kolding 4 BUSS    13 25 15  24  12 30 

 8 Blomstringstur til Nederland 6 BUSS    19        

 9 Lübeck 5 BUSS    12   20     3

 10 Kirchberg i Tyrol 11 BUSS      30      

 11 Sommer i Salzburgerland 11 BUSS      30  25    

 12 Dresden/Berlin 8 BUSS       12     

 13 København-Lübeck 6 BUSS       23     

 14 Bornholm 6 BUSS       4 8    

 15 Peer Gynt 5 BUSS        7    

 16 Hansi-Open Air 10 BUSS        21    

 17 Musikkfest i Alpene 10 BUSS         24   

 18 Sensommer i Tyrol 11 BUSS         18   

  19 Julemarked i Celle 5 BUSS           28 

 20 Vårtur til Mallorca 8 FLY    28        

 21 Santa Susanna 11/12 FLY    13 28    24   

 22 Toscana 7 FLY       26     

 23 Lago Maggiore 7 FLY        25    

 24 Wien-Bratislava-Budapest 8 FLY         15   

 25 Berlin 4 FLY         7   7

 26 Sør-England 6 FLY       12    

 27 Albir-Spania HELE ÅRET FLY            

 28 Hurtigruten HELE ÅRET CRUISE            

 29 Hurtigruten HELE ÅRET CRUISE            

 30 Hurtigruten-turer HELE ÅRET CRUISE            

 31 Ekspedisjoner-Hurtigruten HELE ÅRET CRUISE            

 32 Bergen -Kirkenes - Murmansk 9 BUSS/CRUISE         2   

 33 Håndball VM Hamburg 2017 5 BUSS            14

 34 Reisevilkår              

 35 Gruppeturer              

Tidlig påmeldingsfrist på alle flyreiser, se i faktaboks under flyreisene, fra side 20.

i

Alle våre turer starter i Stavanger om ikke annet er spesifisert. 
Vi er behjelpelig med å bestille tilslutning for våre kunder fra Vestlandet og Østlandet.  !

Gjelder ikke Reisetreff, Kolding/
Flensburg, Langtidsferie Spania, 

Håndball VM og 
Hurtigruten. 

BESTILL FØR 
15. JANUAR OG FÅ 
KR. 400,- I RABATT! 
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”Nå kommer den kalde fine tida”, vil noen 
si når gradestokken kryper ned mot de blå 
tallene. Kanskje er ikke alle like glad i de kalde 
månedene, men for oss som turoperatør så 
betyr høsten og vinteren stor aktivitet med 
katalogproduksjon og salg av neste års turer. 

Året 2016 har vært et fantastisk år og aldri 
har flere reist med oss. Fornøyde kunder og 
en sunn og god vekst gjør at vi gleder oss til 
fortsettelsen i 2017.

Reiser i Mellom-Europa har alltid vært populært 
for nordmenn og Sør-Vest reiser har lange og 
gode tradisjoner med å presentere reiser hit. 
I år har vi lagt inn noen nye turer samt noen 
som er børstet støvet av. For å trekke frem et 
av høydepunktene fra årets turmeny, så vil vi 
nevne Santa Susanna. Dette er et reisemål som 
kan anbefales både av oss som arrangør, og av 
kunder som allerede har vært her på en av våre 
katalog/gruppeturer i 2016. Flott hotell med fin 
beliggenhet, gode utflukter og kunnskapsrike 
og lokalkjente reiseledere gjør dette til en 
perfekt pakkereise. 

Vi må også ta med at Hurtigruten er blitt en 
betydelig og viktig del av oss, og som du vil se 
av programmet så har vi mye å tilby både langs 
Norskekysten og på Explorerseilingene.

Vi håper feriekatalogen kan gi dere et bidrag i 
reiseplanene for neste år. Planlegger du en tur 
for et lag eller en forening, så kan vi skreddersy 
deres reise etter nøyaktige mål! 

Med moderne busser, erfarne sjåfører og 
reiseledere og en kunnskapsrik salgsstab, står 
vi klar til å ønske deg velkommen om bord, eller 
på et besøk i våre lokaler hvor vi kan fortelle deg 
mer om reisene våre.  

PS! Skulle du bli lei av vinter og kulde så kan 
vi kanskje friste med langtidsferie i Spania!? 
Vi har flere flotte resorts i Albir hvor vi tilbyr 
opphold av kortere eller lengre varighet, hele 
året.  

Med hilsen fra alle i administrasjonen, 
reiseledere og sjåfører!

Kjære kunde!

L E D E R

Roy Øiamo
Divisjonsleder
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R E I S E F A K T A DAG 1 
Avreise fra Stavanger og Sandnes. Vi ønskes 
velkommen og kjører Sørlandet til Elverum for 
overnatting. Innsjekk og middag.

DAG 2 
Frokost. Tidlig ettermiddag kommer vi til Skott-
gården og Vauldalen fjellhotell. Etter innsjekk 
samles vi på Vauldalen Fjellhotell for kaffe og 
kake. Der venter vi på at forbøndene fra Kløvsjø 
i Sverige skal ankomme. Middag på hotellet 
sammen, deretter hyggelig samvær og dans. 

DAG 3 
Frokost. Vi kjører til det gamle kommunehuset 
i Brekken med bekransning av ”Forbonde-
statuen” med påfølgende kaffe. Deretter til 
Funäsdalen, Sverige for grensehandel. Lunsj på 
Vauldalen Fjellhotell. Middag med historie-
fortelling og tradisjonsmusikk.

DAG 4 
Frokost før avreise til Rørosmartnan, og dens 

høytidelige åpning. Ved smeltehytta passerer 
heste-ekvipasjene. Tid til å se bygninger, gater 
og bakgårdene med aktiviteter. På ettermid-
dagen tilbake til Skottgården og Vauldalen. 
Kanefart til Volldalskoja, middag og musikk. 

DAG 5 
Frokost før avreise til Røros, stopp utenfor 
Martnashallen og utdeling av billetter til inngang. 
Tid på egen hånd i Røros sentrum før middag i 
Vauldalslavvoen. Etter middag oppleves 
martnanstemning og underholdning før retur. 

DAG 6 
Etter frokost starter hjemturen. Vi kjører 
sørover, overnatting på Gardermoen Scandic 
hotell. Innsjekk og middag. 

DAG 7 Frokost og avreise. Vi kjører tilbake til 
våre hjemsteder med nødvendige stopp. 

PRISEN INKLUDERER
• Reiseleder fra Boreal Travel AS/
   Sør-Vest reiser
• 1 natt på Scandic Elgstua i Elverum 
   inkludert middag og frokost
• 4 netter på Skottgården/Vauldalen 
   Fjellhotell inkludert utflukter som 
   beskrevet i turbeskrivelsen
• 1 natt på Scandic Gardemoen Hotell 
   inkl. middag og frokost.

TILLEGG
• Enkeltrom: kr 1 600,-
• Vauldalen Fjellhotell: kr 600,-

18.02-24.02

kr.  11 190,-

Bli med oss til Martnan for noen uforglemmelige dager. 
Rørosmartnan kombinerer folkeliv, handel, kultur og tradisjoner. 
Verdenskulturminnet Røros bergstad danner en unik ramme for 
folkefesten. Vi bor på Skottgården og Vauldalen fjellhotell. 

Rørosmartnan på 
Skottgården og Vauldalen

B U S S T U R E R

DATO 

PRIS 
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UTREISE 3 DAGER:
DAG 1
Avreise Stavanger og Sandnes med påstigning 
underveis til Kristiansand. Innsjekk ved ColorLine. 
Buffet med drikke serveres i buffetrestaurant 
og vi har faste sitteplasser.  Under overfarten er 
det anledning til å gjøre en god handel i skipets 
taxfreebutikker. Etter ankomst Hirtshals kjører 
vi det korte stykket til Aalborg og Comwell hotell 
Hvide hus. Hotellet er nyrenovert og beliggende 
i Kildeparken med gåavstand til byens sentrum. 
Innsjekk og tildeling av rom. De som ønsker kan 
fortsette kvelden til dansemusikk.

DAG 2
Vi har frokost på hotellet og formiddagen 
disponeres som man ønsker. Vi kan anbefale 
et besøk i Aalborgs koselige sentrum med sine 
mange gågater. Om kvelden blir det festaften 
med god mat og dans til levende musikk.

DAG 3
Avreise fra hotellet etter frokost. Vi kjører 
til Hirtshals, slakterbesøk for de som 
ønsker. Innsjekk ved ColorLine. Sitteplass på 
Voyagerclass dekk nr. 9. Tillegg buffet. Videre 
kjører vi E-39 til våre respektive hjemsteder. 

UTREISE 4 DAGER:
DAG 1
Avreise fra Haugesund, Stavanger og Sandnes 
med påstigning underveis til Kristiansand. 
Innsjekk ved ColorLine. Buffet med drikke 
serveres i buffetrestaurant og vi har faste 
sitteplasser.  Under overfarten er det anledning 
til å gjøre en god handel i skipets taxfreebutikker. 
Etter ankomst Hirtshals kjører vi det korte 

stykket til Aalborg og Comwell hotell Hvide hus, 
som nå er nyrenovert, beliggende i Kildeparken 
og i gåavstand til byens sentrum. Innsjekk og 
tildeling av rom. 

DAG 2
Vi har frokost på hotellet og om formiddagen 
kjører vi til Aalborg Storsenter hvor vi tilbringer 
noen timer. Om kvelden blir det god mat og dans. 

DAG 3 og 4 som alternativ 1.

AVREISETIDER 
(gjelder torsdag og fredag)
Fra Stavanger kl. 11:00
Fra Sandnes kl. 11:20
Fra Krossmoen kl. 12.15

Påstigning underveis andre steder etter avtale.
Med forbehold om endringer. 

PÅMELDING: innen 18. januar 2017

Telefon: 51 82 02 10
E-post: sorvestreiser@sorvestreiser.no
Web: www.sorvestreiser.no

Ved avbestilling gjelder våre standard avbestillings-
regler som finnes i katalogen og på våre 
nettsider. 

Vi ser frem til en hyggelig weekend sammen 
med dere.

Hjertelig hilsen fra Boreal Travel AS/Sør-Vest 
reiser, administrasjonen, sjåfører og  reiseledere!

Det er en glede å invitere til vårt årlige reisetreff som denne gang 
arrangeres i Aalborg, Danmark. Vi kan by på god stemning og mat. Under 
oppholdet bor vi på Comwell Hotel Hvide Hus. Datoen er 10.-12.mars. Du 
kan også velge å være med på et forlenget opphold fra 9.-12.mars.

 Invitasjon til 

REISETREFF 2017

3 DAGER 

PRIS PR. PERS

4 DAGER 

PRIS PR. PERS

10.03-12.03

kr. 3 995,-

09.03-12.03

kr. 4 995,-

PRISEN INKLUDERER
•Reiseleder fra Boreal Travel AS/
   Sør-Vest reiser
• ColorLine t/r
• Buffet utreise
• Sitteplass Voyagerclass retur
• 2 overnattinger m/frokost
• Festmiddag lørdag inkl. 1 drikkeenhet

TILLEGG
• Enkeltrom: kr. 500,-
• Buffet retur: kr. 289.-

PRISEN INKLUDERER
• Reiseleder fra Boreal Travel AS/
   Sør-Vest reiser
• ColorLine t/r
• Buffet utreise
• Sitteplass Voyageclass retur 
• 3 overnattinger m/frokost
• Middag fredag 
• Festmiddag lørdag inkl. 1 drikkeenhet

TILLEGG
• Enkeltrom: kr 750,-
• Buffet retur: kr 289,-

R E I S E T R E F F

R E I S E F A K T A
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B U S S T U R E R

DATO 

PRIS 

PRISEN INKLUDERER
• Reiseleder fra Boreal Travel AS/
   Sør-Vest reiser
• ColorLine t/r
• 5 overnattinger m/frokost
• 6 middager/buffet
• Utflukter som beskrevet

TILLEGG
• Enkeltrom: kr 1200,-
• Lunsjer

12.04-17.04

kr. 8 970,-

DAG 1 
Avreise fra Stavanger og Sandnes med stopp 
underveis til Kristiansand. Utreise med 
Colorline og buffet om bord. Etter ankomst 
Hirtshals kjører vi til vårt hotell på Jylland.

DAG 2 
Frokost. Stopp ved den dansk/tyske grense for 
handel og lunsj. Sen ettermiddag ankommer 
vi vårt hotell ved Celle som vil være vår 
base under oppholdet. Celle er en koselig 
bindingsverksby med et flott slott. Innsjekk 
og middag.

DAG 3 
Frokost. Vi starter dagen med en 
bysightseeing med lokalguide i Celle, for 
å bli nærmere kjent med denne flotte 
bindingsverkbyen. Etterpå kjører vi til Goslar, 
som er en annen kjent bindingsverksby. Her 
tilbringer vi ettermiddagen og spiser lunsj. 

Til avtalt tid kjører vi tilbake til hotellet. 
Middag.

DAG 4 
Frokost før vi tar turen til sentrum i Celle hvor 
vi tilbringer formiddagen. Tilbake på hotellet. 
Vi slapper av og gjør oss i stand til å feire 
påskeaften på landet. Middag og muligheter 
for å svinge dansefoten.

DAG 5-6 
Vi reiser nordover med stopp underveis. 
Middag og overnatting på  Jylland. Siste 
dag kjører vi til Hirtshals og sjekker inn på 
ColorLine. Buffet. Etter ankomst Kristiansand 
fortsetter vi til våre respektive hjemsteder.

Opplev påsken i Tyskland, bli med til den sjarmerende bindings-
verksbyen Celle. Vi bor like ved bysentrum på et godt hotell. 
Felles program og tid på egen hånd.

Påske i Tyskland

NY 
TUR

R E I S E F A K T A



7www.sorvestreiser.no   

B U S S T U R E R

DAG 1 
Avreise fra Stavanger og Sandnes med stopp 
underveis til Kristiansand. Utreise med 
ColorLine. Om bord har vi reserverte stoler på 
Voyager Class. Etter ankomst Hirtshals kjører 
vi til hotellene våre i Aalborg og Kolding.

DAG 2 
Frokost og dagen til fri disposisjon. Gjester 
til Kolding kan bli med på heldagsutflukt 
til Flensburg. Her finner vi små og fargerike 
fisker hus og gamle hyggelige torg. I mange 
år tilhørte Flensburg Danmark, sporene fra 
den tid er mange. På hjemveien blir det tid til 
grensehandel. 

DAG 3 
Frokost og dagen til fri disposisjon. For gjester 
til Kolding blir det utflukt til Kolding sentrum 
og Kolding storsenter. Vi får muligheten til 
å rusle rundt i gågatene, besøke Koldinghus 

Slott eller andre av Koldings mangfold av 
museer og attraksjoner. Vi møtes til avtalt tid 
og drar tilbake til hotellet. 

DAG 4 
Etter frokost kjører vi via Ålborg til Hirtshals 
og sjekker inn på ColorLine. Ombord har 
vi reserverte stoler i Voyager Class. Etter 
ankomst Kristiansand fortsetter vi til våre 
hjemsteder.

Aalborg - Kolding/Flensburg
Gjør noe hyggelig sammen! Den gode danske stemningen møter 
du allerede ombord i SuperSpeed. Her kan du utforske taxfree-
butikkene, eller nyte middag i en av restaurantene. På denne turen 
kan du velge by etter ønske.

PRISEN INKLUDERER
• ColorLine, Kristiansand-Hirtshals t/r
• 3 overnattinger m/frokost
• Sitteplass t/r

TILLEGG
• Buffet ColorLine: kr. 550,- t/r
• Middag Kolding fra kr 300,-
• Enkeltrom: kr 750,-

DATO

 

PRIS AALBORG fra kr. 3 790,-
PRIS KOLDING fra kr. 3 990,-

R E I S E F A K T A

13.04-16.04, påsketur
25.05-28.05, karneval Aalborg
15.06-18.06
24.08-27.08
12.10-15.10
30.11-03.12, juletur
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B U S S T U R E R

DATO 

PRIS 

PRISEN INKLUDERER
• Reiseleder fra Boreal Travel AS/
   Sør-Vest reiser
• ColorLine Kristiansand-Hirtshals
• Kiel-Oslo
• 5 overnattinger m/frokost
• 5 middager/buffet
• Utflukter som beskrevet

TILLEGG
• Enkeltrom: kr. 1200,-

19.04-24.04

kr. 9 750,- 

DAG 1 
Avreise fra Stavanger og Sandnes med 
påstigning underveis til Kristiansand. Videre 
med ColorLine og buffet. Overnatting på 
Jylland.

DAG 2 
Etter frokost går turen over til den dansk/ 
tyske grense med stopp for grensehandel. 
Videre på gode veier gjennom Tyskland, 
lunsjstopp. Sen ettermiddag kommer vi frem 
til vårt hotell i Nederland. Middag.

DAG 3 
I dag er det Keukenhof som venter. Temaet i 
år er hollandsk design, som vil gjenspeile seg 
gjennom tusenvis av blomster og tulipaner. Vi 
tilbringer hele dagen her. Retur til hotellet og 
middag om kvelden. 

DAG 4 
Etter frokost kjører vi til Noordwjik for å 

oppleve den fargesprakende 
blomsterparaden. Etter paraden fortsetter 
turen. Vi ser milevis med tulipanåkrer og 
passerer over den imponerende Afslutsdijk. 
Overnatting og middag i Bremen. Etter 
middag tar vi en spasertur i sentrum av byen.

DAG 5 
Vi forlater Bremen og kjører til Kiel, for 
innsjekk og avreise med ColorLine. Om bord 
får vi tildelt våre lugarer og har mulighet til å 
oppleve utseilingen fra Kiel. Middagsbuffet. 
Om kvelden kan vi slappe av i salongene om 
bord, eller oppleve kveldens underholdning.

DAG 6 
Frokost mens vi seiler inn Oslofjorden. Etter 
ankomst følger vi E-18 og E-39 tilbake til våre 
hjemsteder.

En tur til vakre Nederland, blomsterparken Keukenhof og den 
fantastiske blomsterparaden i Noordwijk. Vi kjører over den flotte 
Afslutsdijk og ser milevis med tulipaner i alle farger.

Blomstringstur til Nederland

NY 
TUR

R E I S E F A K T A
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B U S S T U R E R

DAG 1 
Avreise fra Stavanger og Sandnes med stopp 
underveis til Kristiansand. Utreise med ColorLine 
og buffet. Overnatting på Jylland.

DAG 2 
Frokost og avreise. Kort stopp for grensehandel 
før vi ankommer Lübeck. Innsjekk ved valgt 
hotell og ettermiddagen fri til å bli nærmere 
kjent med denne flotte Hansabyen som er 
på UNESCO’s kulturarvliste. Her har vi ideelle 
rammer for ett kjekt opphold. Middag.

DAG 3 
Frokost og hele dagen til egen disposisjon. 
Middag på egenhånd.

Påsketuren og sommerturen:
Etter frokost møter vi lokalguide og blir med på 
sightseeing. Etterpå kjører vi til kysten. Middag.

Juleturen:
Tyskland er i førjulstiden fylt av julemarkeder. 
Lübeck er pyntet til jul med flotte boder, hvor du 
går kan du kjenne lukten av brente mandler og 
julekrydder. Middag på egenhånd.

DAG 4 
Frokost og avreise. Vi kjører til Kiel og sjekker inn 
på ColorLine. Ombord finner vi våre lugarer med 
promenadeutsikt. Skipet har flere restauranter, 
barer og tax-free butikker. Vi kan anbefale 
buffetrestauranten. Om kvelden kan vi oppleve 
kveldens underholdning. 

DAG 5
Frokost mens vi seiler inn Oslofjorden med 
ankomst Oslo kl. 10:00. Etter ankomst, følger vi 
E18 og E 39 tilbake til våre hjemsteder. 

Lübeck
Hansabyen Lübeck er kjent for sin marsipan og julemarkeder. 
Byen er et elsket turmål hele året. Vi tilbyr både påske-, sommer- 
og juletur.

PRISEN INKLUDERER
• Reiseleder fra Boreal Travel AS/
   Sør-Vest reiser
• 3 overnattinger m/frokost
• 1 overnatting ferge i lugar med 
   promenadeutsikt og 1 frokost
• 3 middager/buffet 
• Utflukt som beskrevet

TILLEGG
• Enkeltrom/enkeltlugar: kr 1900,- pr pers

DATO 

PRIS 

12.04-16.04

20.07-24.07

03.12-07.12

kr. 7 995,-

NY 
TUR

R E I S E F A K T A
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B U S S T U R E R

DATO 

PRIS 

PRISEN INKLUDERER
• Reiseleder fra Boreal Travel AS/
   Sør-Vest reiser
• ColorLine t/r
• 10 overnattinger m/ frokost
• 11 middager/buffet og 4 lunsjpakker
• Utflukter som beskrevet
• All inclusive* på Zentral Hotel
• Alle måltider og drikke inkludert til 
   bestemte tider

TILLEGG
• Enkeltrom: kr 1800,-
• Tyroleraften

30.06-10.07

kr.  14 900,-

DAG 1 og 2 
Avreise fra Stavanger og Sandnes med 
stopp underveis til Kristiansand. Utreise 
med ColorLine og buffet. Overnatting på 
Jylland. Etter frokost kjører vi til Tyskland 
til Göttingenområdet for middag og 
overnatting.

DAG 3-7 
Vi kjører til Bayern og inn i Østerrike. Ankomst 
i Kirchberg hvor vi skal nyte feriefølelsen i 
fem dager. Vi bor på Zentral Hotel med all 
inclusive*. 4 retters middager, lunsjpakker, 
grillaften, musikkaften, to adganger til 
velværeavdelingen, vin, øl og mineralvann 
er inkludert i et gitt tidsrom om kvelden. 
Tyroleraften en av kveldene. Kjekke 
opplevelser under oppholdet; vi blir kjent med 
Kirchberg, panoramatur til Grossglockner- 
landets høyeste fjell, tur til Kitzbühl og blåtur.

DAG 8 
Turen går via Seefeld til Andechs sør for 
München. Besøk ved pilgrimsklosteret hvor 
det passer å ta lunsj. Videre på Romantische 
Strasse til middelalderbyen Rothenburg ob 
der Tauber. Overnatting og middag.

DAG 9-11 
Frokost før vi opplever byen et par timer. 
Avreise til Hannover, for overnatting og 
middag. Turen går nordover med stopp for 
grensehandel og lunsj. Videre til Jylland, for 
overnatting og middag. Siste dag til Hirtshals 
og innsjekk ved ColorLine. Buffet.
Etter ankomst Kristiansand fortsetter vi til 
våre respektive hjemsteder.

For 4. året reiser vi til Kirchberg i Tyrol og bor på Hotel Zentral med 
all inclusive*. Opplev vakker natur og kultur med oss i Tyrol denne 
sommeren. 

Kirchberg i Tyrol

R E I S E F A K T A
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B U S S T U R E R

DATO

 
PRIS 

PRISEN INKLUDERER
• Reiseleder fra Boreal Travel AS/
   Sør-Vest reiser
• Colorline t/r
• 10 overnattinger m/frokoster  
   11 middager/buffet
• Utflukter som beskrevet 

TILLEGG
• Enkeltrom: kr 1400,-
• Eventuelle inngangspenger
 

30.06-10.07
25.08-04.09

kr.  14 600,-

DAG 1 og 2 
Avreise fra Stavanger og Sandnes med stopp 
underveis til Kristiansand. Utreise med 
ColorLine og buffet. Etter Hirtshals kjører vi 
til hotellet på Jylland for overnatting. Etter 
frokost går turen til Gøttingen-området for 
middag og overnatting.

DAG 3-7 
Frokost og siste etappe gjennom Bayern 
til Abtenau sør for Salzburg. Abtenau er 
en idyll beliggende i en frodig dal med 
majestetiske fjell på alle sider. Her vil du 
finne feriefølelsen. Under oppholdet har 
vi frokostbuffet og 3 retters middag med 
salatbuffet. En av dagene serveres kaffe og 
kake fra hotellets berømte konditori. I hagen 
kan du slappe av i solsenger og her finnes 
også en bade-biotop. Under oppholdet har 
vi 2 dager i ro hvor du kan slappe av. Du kan 

også bli med vandrefører på lette gåturer 
til diverse setrer. Dagstur til Salzburg med 
byvandring og tid til egen disposisjon. Vi 
besøker Salzkammergut, drar på båttur og 
innom Weisses Rössl med kaffe og kake. 

DAG 8, 9, 10 og 11 
Frokost og avreise til Bayern med formiddag 
i München. Videre til Rothenburg ob der 
Tauber. Middag og overnatting. Frokost 
før vi har formiddag på egenhånd. Videre 
til Hannover-området for overnatting og 
middag. Siste kveld overnatting i Danmark 
med middag. Avreise til Hirtshals og 
dagseiling med buffet. Etter ankomst 
Kristiansand fortsetter vi til våre hjemsteder.

Vi har valgt et nytt reisemål til et av de vakreste områdene i 
Alpene. Her bor vi fem netter på populære hotell Goldener Stern i 
Abtenau. Perfekt beliggende midt i landsbyens gågate. Under 
oppholdet ligger vi i ro kombinert med to attraktive utflukter. 

Sommer i Salzburgerland 

NY 
TUR

R E I S E F A K T A
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B U S S T U R E R

DATO 

PRIS 

PRISEN INKLUDERER
• Reiseleder fra Boreal Travel AS/
   Sør-Vest reiser
• ColorLine t/r
• 7 overnattinger m/frokost
• 8 middager/buffet
• Utflukter som beskrevet

TILLEGG
• Enkeltrom: kr 1.800,-

12.07-19.07

kr. 12 600,-

DAG 1-2 
Avreise fra Haugesund via Stavanger og 
Sandnes med stopp underveis til Kristiansand. 
Videre med ColorLine og buffet. Overnatting 
på Jylland. Etter frokost går turen til 
Magdeburg ved Elben. Middag.

DAG 3 
Før ankomst Dresden besøker vi Meissen 
porselensfabrikk hvor vi får se hvordan de 
vakreste porselensfigurer lages. Videre til 
hotellet i Dresden hvor vi bor i to netter. 
Middag.

DAG 4 
Frokost. Lokalguide tar oss med på sight-
seeing, i buss og til fots. Semper-operaen, 
Frauenkirche og mye mer. Ettermiddagen til 
egen disposisjon. Middag på restaurant.

DAG 5 
Vi reiser mot Spreewald, et berømt elvedelta 
sør for Berlin. Lunsj og tur i helt spesielle båter 
i et landskap du vil huske lenge. Berlin venter 
og her skal vi bo to netter. Middag .

DAG 6 
Vår lokalguide tar oss med på en innholdsrik 
sightseeing med bussen. Her får vi se 
Brandenburger Tor, Berlinmuren, Checkpoint 
Charlie, Tiergarten, Riksdagen og mye mer. 
Her er det bare å glede seg. Ettermiddag til 
egen disposisjon. Middag.

DAG 7-8 
Vi kjører mot Danmark og overnatter på 
Jylland. Middag. Siste dag går turen til 
Hirtshals, innsjekk ved Colorline og buffet. 
Etter ankomst Kristiansand kjører vi til våre 
respektive hjemsteder.

Vi besøker to av Tysklands mest populære reisemål og opplever 
storbyer, flott arkitektur, historiske steder og porselenskunst i 
verdensklasse.

Dresden - Berlin

R E I S E F A K T A
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B U S S T U R E R

DATO 

PRIS 

PRISEN INKLUDERER
• Reiseleder fra Boreal Travel AS/
   Sør-Vest reiser 
• 5 overnattinger m/frokost
• 5 middager/buffet
• Sightseeing i Lübeck 
• Reserverte sitteplasser på 
   Voyager Class på returen

TILLEGG
• Enkeltrom/enkeltlugar: kr 1800,-
• Eventuelle inngangspenger
 

23.07-28.07

kr. 9 995,-

DAG 1 
Avreise tidlig om morgenen fra Stavanger 
og Sandnes, og påstigninger underveis. 
Vi ankommer Oslo om ettermiddagen, 
og sjekker inn ved DFDS. Overnatting i 
innvendige lugarer. Middag ombord.

DAG 2 
Frokostbuffet. Kort sightseeing i København 
med bussen før vi spiser lunsj på egenhånd. 
Kjører til Rødby og tar ferge til Tyskland. 
Ankomst hotellet i Lübeck hvor vi skal bo i 3 
netter. Middag.

DAG 3 
Frokost serveres, og vi er klare til å oppleve 
denne historiske byen, sammen med vår 
lokalguide på byvandring. Ved lunsjtid kjører 
vi ut til kysten. Middag.

DAG 4 
Frokost. Dagen til egen disposisjon. Om 
kvelden går vi ut og har en stemningsfull 
middag.

DAG 5 
Etter frokost reiser vi til den dansk/tyske 
grense for handel og lunsj. På vei til vårt hotell 
i Jylland kjører vi utenfor motorveien. Middag.

DAG 6 
Vi kjører til Hirtshals hvor vi går om bord 
i SuperSpeed1, med reserverte stoler på 
Voyager Class. Etter ankomst Kristiansand 
kjører vi tilbake til våre respektive hjemsteder.

Denne turen er lagt opp som en rundreise. Vi starter med 
et cruise fra Oslo til København. Videre til Lübeck, hvor vi har 
et variert program. Siste overnatting i Danmark.

København – Lübeck

R E I S E F A K T A
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B U S S T U R E R

PRISEN INKLUDERER
• Reiseleder fra Boreal Travel AS/
   Sør-Vest reiser
• Ferge Sandefjord-Strømstad
• Ferge Hirtshals-Kristiansand
• Ferge Ystad-Rønne t/r
• 5 overnattinger m/frokost
• 5 middager/buffet
• Utflukter som beskrevet i programmet

TILLEGG
• Enkeltrom: 1 250,-

DATO 

PRIS 

04.07-09.07
08.08-13.08

kr. 8 990,-

DAG 1 
Avreise fra Stavanger og Sandnes med stopp 
underveis til Sandefjord. Ferge Sandefjord til 
Strømstad. Om bord har vi reserverte plasser i 
buffetrestauranten. Etter ankomst Strømstad 
følger vi kysten før innsjekk hotell. 

DAG 2 
Frokost og avreise. Turen går langs 
skjærgården mot Ystad. Her venter fergen til 
Bornholm. Innsjekk på Griffen Hotell før felles 
middag. Hotellet ligger sentralt i sentrum 
og ved stranden. Her er muligheterfor turer 
langs stranden elle byens sentrum. 

DAG 3 - 4 
Under oppholdet på Bornholm spiser vi 
frokoster og middager på hotellet. Lokalguide 
tar oss med på ulike utflukter. Besøk i 
Gudhjem og Svaneke, to små pittoreske 
byer med bindingsverkshus. Vi besøker en 

rundkirke som tidligere var forsvarstårn. 
I tillegg tar vi en tur innom lokale 
kunsthåndverkere og Nord-Europas største 
borgruin, Hammersborg. Tid til å rusle rundt 
i Rønne by.

DAG 5 
Frokost og tid for å ta farvel med solskinns-
øya. Ferge til Ystad. Vi kjører via København 
og Fyn, før vi kommer til vårt hotell på Jylland. 
Innsjekk og middag. 

DAG 6 
Frokost og avreise til Hirtshals med innsjekk. 
Om bord har vi reserverte seter på Voyager 
Class. Etter ankomst Kristiansand fortsetter vi 
til våre hjemsteder. 

Bornholm er hele Danmarks gjestfrie solskinnsøy. Bli med oss og 
opplev Østersjøens perle med fine strender. Vi bor sentralt i Rønne 
på Griffen Hotell. Utflukter under oppholdet.

Bornholm

R E I S E F A K T A
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B U S S T U R E R

DATO 

PRIS 

PRISEN INKLUDERER
• Reiseleder fra Boreal Travel AS/
   Sør-Vest reiser
• 4 overnattinger m/ frokost
• 4 middager, 1 kveldsmat
• Utflukter som beskrevet

TILLEGG
• Enkeltrom: kr 1200,-
• Lunsjer

07.08 -11.08

kr. 8 995,-

DAG 1 
Avreise fra Stavanger og Sandnes om 
morgenen med påstigning underveis til Oslo. 
Vel fremme i Oslo sjekker vi inn på vårt hotell 
og spiser felles middag.

DAG 2 
Først på programmet står et besøk på 
Eidsvoll 1814. Her får vi omvisning i 
Eidsvollsbygningen. På Rudshøgda besøker vi 
Prøysenhuset. Videre kjører vi til Gjøvik hvor 
vi skal bo i 2 netter. Middag om kvelden.

DAG 3
Etter frokost skal vi oppleve mjøslandskapet 
fra sjøsiden. På Gjøvik går vi om bord på 
Skibladner. Skipet skovler seg fram i god fart, 
mens vi suger til oss inntrykk og får tid til å 
se på skipets blankpussede detaljer. Vi ender 
på Hamar hvor bussen venter og kjører oss 
til Lillehammer. Her vandrer vi i byens gågate 

før retur til vårt hotell. Tid til å slappe av før 
vi spiser middag og gjør oss klar til tur til Peer 
Gynt spelet ved Gålåvatnet. Kveldsmat på 
hotellet.

DAG 4 
Frokost, utsjekk og avreise. På Jevnaker gjør 
vi et stopp på Hadeland Glassverk. 
Videre går turen til Rjukanområdet. 
Overnatting og middag.

DAG 5 
Avreise etter frokost. Vi kjører først til Norsk 
Industriarbeidermuseum på Rjukan. 
Etter oppholdet her kjører vi til Brokke 
og kjører Suleskardveien tilbake til våre 
hjemsteder.

Høydepunktet på denne turen vil for mange være Peer Gynt Spelet 
ved Gålåvatnet. Vi seiler med den hvite Svane; Skibladner på Mjøsa 
og bor på Gjøvik. Det blir besøk på Hadeland Glassverk og Norsk 
industriarbeidermuseum på Rjukan.

Peer Gynt

R E I S E F A K T A
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B U S S T U R E R

DATO 

PRIS 

21.08-30.08

kr. 13 990,-

PRISEN INKLUDERER
• Reiseleder fra Boreal Travel AS/
   Sør-Vest reiser
• ColorLine t/r
• 9 overnattinger m/ frokost
• 1 lunsj
• 8 middager/buffet
• Sitteplass Voyagerclass retur
• Utflukter som beskrevet

TILLEGG
• Enkeltrom: 2500,-

PÅMELDINGSFRIST
20.mai 

DAG 1-3 
Avreise fra Stavanger og Sandnes, med stopp 
underveis til Kristiansand. Utreise med 
ColorLine og buffet. Overnatting på Jylland. 
Etter frokost dag 2 til Gøttingen-område, 
overnatting og middag. Den tredje dagen 
kommer vi frem til vårt hotell beliggende i 
Tyrolområdet. Innsjekk og middag.

DAG 4-8 
Etter frokost skal vi på utflukt til den bayerske 
innsjøen Chiemsee. Her venter en panorama-
båttur til Herrenøya, hvor de som ønsker kan 
besøke Prunkslottet, bygd av Ludwig 2. Etter-
på til Hödnerhof Arena i Ebbs med servering. 
Musikalsk aften med Hansi Hinterseer og 
Tiroler Echo. En av dagene går turen til Tyrols 
hovedstad Innsbruck med besøk i hoppbakken 
Berg Isel. En ettermiddag til Kufstein med 
utendørskonsert med Sigrid og Marina, die 
Zellberg Buam, Melissa Naschenweng. Vi 

inviterer til Europas største Blomsterparade. 
Det er hagefest, hvor lag og foreninger fra 
området deltar. Musikalsk underholdning, 
samt kulinariske smaker fra regionen. 
Stort festopptog hvor det er brukt mer enn 
500 000 blomster og vekster, forvandlet til 
våpen, figurer og mye annet. Middager. 

DAG 8 -10 
Etter frokost til Hannoverområdet, overnat-
ting og middag. Videre til Jyllandområdet, 
middag og overnatting. Siste dag til Hirtshals 
med innsjekk ved ColorLine, reservert sitte-
plass på Voyagerclass. Ankomst Kristiansand 
og retur til våre respektive hjemsteder.

Dette er en ny tur hvor vi skal være med på utendørskonsert med 
Hansi Hinterseer og flere kjente artister. Det blir anledning til å 
oppleve Europas største Blomsterparade.

Hansi Hinterseer - Open Air

NY 
TUR

R E I S E F A K T A
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B U S S T U R E R

DATO 

PRIS 

PRISEN INKLUDERER
• Reiseleder fra Boreal Travel AS/
   Sør-Vest reiser
• ColorLine t/r
• 9 overnattinger m/ frokost
• 10 middager/buffet
• Utflukter/innganger som beskrevet

TILLEGG
• Enkeltrom: kr 2 500,-
• Lunsjer

24.09 – 03.10

kr. 15 700,-

DAG 1-2 
Avreise fra Stavanger og Sandnes, med 
stopp underveis til Kristiansand. Utreise med 
ColorLine og buffet. Overnatting på Jylland. 
Andre dag til Midt-Tyskland, overnatting og 
middag.

DAG 3-7 
Vi fortsetter til Østerrike, og er fremme 
ved hotellet om kvelden. Vi har frokost og 
middag på hotellet under oppholdet. I løpet 
av oppholdet har vi utflukter, Swarowski 
Krystallverden, markedet i Ellmau. Om 
kveldene er vi på konserter. 

Her opptrer:
- Marc Pircher: Han er kjent som både 
  underholder og tekstforfatter.
- Die Amigos: Har stått på scenen i 35 år og
  hatt mange store slagere.
- Beatrice Egli: flink artist
- Anita og Aleksandra Hofmann: Har i over 25 

  år laget album og holdt konserter.
- Nockalm Quientett: Vunnet publikums 
  hjerter gjennom sine romantiske slagere.
- Melissa Naschenweng: Hennes kjennetegn 
  er den rosa harmonika.
- Saso Avenik und seine Oberkrainer:
  kombinerer tradisjon og ungdom sammen 
  med en utrolig porsjon musikalitet.
- Hansi Hinterseer: konsertens høydepunkt og 
 kommer på scenen Wilde Kaiser siste kvelden.

DAG 8-10 
Etter frokost forlater vi Tyrol, og sier på 
gjensyn! Vi når frem til Hannoverområdet, 
middag og overnatting. Videre gjennom 
Tyskland inn i Danmark,overnatting og 
middag. Etter frokost kjører vi til Hirtshals 
og sjekker inn på ColorLine med buffet. Etter 
ankomst Kristiansand fortsetter vi til våre 
hjemsteder.

Vi har gleden av å tilby tur til Musikkfesten i Ellmau. Programmet 
er med berømte stjerner fra tysk og østerriksk slager- og 
folkemusikk. Et variert program med de vakre Alpene som 
omgivelser. En uforglemmelig tur!

Musikkfest i Alpene

R E I S E F A K T A
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B U S S T U R E R

DATO 

PRIS 

PRISEN INKLUDERER
• Reiseleder fra Boreal Travel AS/
   Sør-Vest reiser
• ColorLine t/r
• 10 overnattinger m/frokost
• 11 middager/buffet
• Utflukter som beskrevet

TILLEGG
• Enkeltrom: kr 1900,-

18.09-28.09

kr. 15 800,-

DAG 1 og 2 
Avreise fra Stavanger og Sandnes, med 
stopp underveis til Kristiansand. Utreise med 
ColorLine og buffet. Etter ankomst Hirtshals 
kjører vi til vårt hotell på Jylland. Etter 
frokost kjører vi til Magdeburgområdet, for 
overnatting og middag. 

DAG 3 
I dag kjører vi siste etappe til Østerrike. 
Sen ettermiddag kommer vi frem til vårt 
familiedrevne hotell, Almhof Lackener i Ried i 
Zillertal. Her skal vi oppleve ekte tradisjon og 
atmosfære. Her finner vi innendørs basseng. 
Frokoster og middager under oppholdet.

DAG 4-7 
Vi har en dag i ro. Dagstur til Vipiteno i 
Italia. Her blir det anledning til å handle og 
spise lunsj. Vi kjører Brennerpasset og ser 
det flotte alpelandskapet.Her blir det tid til 

shopping og lunsj. Årets høstfest finner sted 
i Fügen. Kyrne kommer festpyntet ned fra 
setrene. Landsbyen er pyntet til fest med 
boder, musikk og lokalbefolkningen er kledd 
i sine flotte folkedrakter; Dirndl. Vi drar og på 
blåtur.

DAG 8-11 
Avreise etter frokost til München og besøk 
på verdens største folkefest, Oktoberfesten. 
Her er det mulig å besøke et av de mange 
teltene med langbord og stort orkester i 
midten. Middag og overnatting i Nürnberg 
området. Neste dag går turen til Hannover 
området, for middag og overnatting. Dag 10 
blir det stopp ved den dansk/tyske grense, og 
overnatting med middag på Jylland. Siste dag 
til Hirtshals og innsjekk ved ColorLine. Buffet 
ombord. Fra Kristiansand fortsetter vi til våre 
respektive hjemsteder.

Turen går til Zillertal i Tyrol. Under oppholdet blir det tur til Italia, 
og vi opplever høstfesten i Fügen. Besøk på verdens største folke-
fest, Oktoberfesten i München. En tur med mye innhold venter. 

Sensommer i Tyrol

R E I S E F A K T A
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DATO 

PRIS 

B U S S T U R E R

PRISEN INKLUDERER
• Reiseleder fra Boreal Travel AS/
   Sør-Vest reiser
• ColorLine t/r
• 4 overnattinger m/frokost
• 4 middager/buffet
• Utflukt som beskrevet
• Sitteplasser retur

TILLEGG
• Enkeltrom: kr 800,-
• Lunsjer

28.11-02.12

kr. 7 600,-

DAG 1 
Avreise fra Stavanger og  Sandnes,
med stopp underveis til Kristiansand. 
Utreise med ColorLine og buffet om bord. 
Overnatting på Jylland.

DAG 2 
Etter frokost kjører vi gjennom Jylland. Stopp 
for grensehandel før turen går videre til 
Hamburg, her opplever vi julestemningen på 
Rådhusplassen før vi drar til Celle og sjekker 
inn på vårt hotell. Middag.

DAG 3 
Vi spiser frokost, og gjør oss klare til å oppleve 
en julepyntet by. En hel dag koser vi oss på 
det vakre julemarkedet. Bodene er mange, fylt 
med julepynt, brente mandler, julegodteri, 
glühwein, pepperkaker og mye mer. 

DAG 4 
Vi pakker bussen etter frokost og begir oss 
nordover. Stopp for grensehandel og lunsj. 
Videre til vårt hotell på Jylland hvor det blir 
overnatting og middag.

DAG 5 
Avreise til Hirtshals, og dagseiling med 
sitteplass på Voyagerclass. Etter ankomst 
Kristiansand kjører vi videre til våre 
hjemsteder.
   

Adventstiden er en opplevelse i Tyskland. Weihnachtsmarkt er en 
over 500 år gammel tradisjon. I år legger vi turen til den vakre 
bindingsverksbyen Celle, som er pyntet til jul.

Julemarked i Celle

NY 
TUR

R E I S E F A K T A
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DATO 

PRIS 

F L Y T U R E R

PRISEN INKLUDERER
• Reiseleder fra Boreal Travel AS/
   Sør-Vest reiser
• Flyreise t/r mat inkludert 
• 7 overnattinger med all inclusive* : 
   frokost, lunsj og middag, alle lokale 
   drikkevarer
• Utflukter som beskrevet med lokalguide

TILLEGG
• Enkeltrom: kr 1 100,-
• Lunsjer på utfluktene 

PÅMELDINGSFRIST:
20. januar

28.04-05.05

kr. 10 990,-

DAG 1 
Vi møter reiseleder Elisabeth Evjedal på 
Stavanger Lufthavn Sola og flyr med Thomas 
Cook Airline direkte til Mallorca. Innsjekk 
hotell Morito med all inclusive*.

DAG 2 
Velkomstmøte etter frokost. Deretter tur 
sammen med reiseleder for å bli kjent på 
hotellet, gågaten og omgivelsene. Resten av 
dagen er til fri disposisjon.

DAG 3 
Dagen til egen disposisjon. Reiseleder vil 
ta dere med på en tur i området for å bli 
nærmere kjent.

DAG 4 
I dag kan du være med på båttur til Cala 
Ratjada, en liten fiskerlandsby som ligger 
langs kysten. 

DAG 5
Utflukt til Valldemossa. Turen starter i 
Formalutx med byvandring og besøk på 
bykroen. Så til Porto de Soller. Lunsj (ikke 
inkludert). Etterpå kjøres vestkysten til 
Valldemossa, klosterbyen, mest kjent for 
komponisten Chopin som bodde her i fjellene.

DAG 6 
Dagen til fri disposisjon.

DAG 7 
Utflukt til Palma, hovedstaden. Omvisning i 
den eldste bydelen, katedralen og andre kjente 
steder. Tid på egenhånd,lunsj (ikke inkludert) 
og shopping.

DAG 8 
Hjemreise. Dagen har vi i Cala Millor. Marked 
i nabobyen Son Servera. Middag. Avreise til 
flyplassen. 

Den spanske øya Mallorca går aldri av moten, og vi reiser når 
sesongen åpner og det er behagelige temperaturer. Vi bor på det 
familiedrevne Hotel Morito i Cala Millor. 

Vårtur til Mallorca

NY 
TUR
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F L Y T U R E R

PRISEN INKLUDERER
• Flyreisen
• Reiseleder fra Boreal Travel AS/
   Sør-Vest reiser
• Buss transfer til og fra hotellet
• 10/11 netters opphold 
• 10/11 frokoster
• Avg 13.04 10 middager, 
   Avg 28.05/24.09 10 middager og 1 lunsj 
• Dagstur til Barcelona inkl. sightseeing
• Heldagstur til Montserrat og Torres, 
   inkl. omvisning og smaksprøver på 
   Freixenet og Bodega Torres. 
• Dagstur til Tossa del Mar og Figueres, 
   inngang Dahli Theatre museum 

TILLEGG
• Enkeltrom: kr 1 980,-

DATO 

PRIS 

13.04-23.04 (11 dager)
28.05-08.06 (12 dager)
24.09-05.10 (12 dager)

kr. 11 700,-

Vi møter reiseleder på Stavanger Lufthavn 
Sola og sammen reiser vi direkte til Barcelona. 
Etter landing går turen til Santa Susanna, 
som ligger nord for Barcelona. Innsjekk på 
Aqua Hotel Onabrava hvor vi skal tilbringe 
de neste 10/11 nettene. Her skal vi nyte late 
dager, og ha utflukter. Hotellet har romslige 
rom med balkonger, svømmebasseng inne 
og ute og spa-anlegg. Beliggenhet ved 
strandpromenaden og kort vei til stranden. 
På hotellet har vi halvpensjon. 

Under oppholdet har vi følgende utflukter:

Barcelona. Bysightseeing med buss, før vi 
stopper og får tid til å gå rundt i byen på 
egenhånd. 

Montserrat – klosteret som ligger klemt inn i 
fjellsiden. Vi får se klosteret og omgivelsene. 

Dagstur til vindistriktet hvor vi besøker Cava 
fabrikken Freixenet i Sant Sadurni d’Anoia, 
med omvisning og smaksprøver. Videre 
fortsetter vi til Villa Franca de Penedes og 
besøker vingården Bodega Torres. 

Dagstur til Tossa de Mar og Figueres med 
besøk i Dahli Theatre Museum. 

I tillegg vil det bli tilbud om korte 
formiddagsturer på vårt bosted /naboby.

PÅMELDINGSFRIST: 
13.04: 8. januar

28.05: 25. februar

24.09: 20. juni

Bli med til Santa Susanna, en times kjøring fra Barcelona. 
Under oppholdet kombinerer vi sol og avslapning med
hyggelige utflukter. 

Santa Susanna 
Barcelonakysten

R E I S E F A K T A
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DATO 

PRIS 

PRISEN INKLUDERER
• Reiseleder fra Boreal Travel AS/
   Sør-Vest reiser
• Flyreise t/r
• 6 overnattinger m/frokost
• 6 middager
• Båt og guide i Cinque Terre, besøk i 
   Venezia med guide og båtreise, 
• 2 dagsturer inkl vingårdsbesøk og 
  vinsmaking, 
• Sightseeing i Firenze, Siena og San 
   Gimignano. 

TILLEGG
• Enkeltrom: kr 900,-

PÅMELDINGSFRIST
25. april 

26.07-01.08 

kr. 14 900,-

DAG 1 
Avreise om morgenen med SAS via 
København til Venezia. Formiddagsbesøk med 
båt i Venezia før reise vestover mot Firenze.
 
DAG 2 
Etter overnatting blir det senere dagsbesøk 
inkl. sightseeing i historiske Firenze. Videre 
til Montecatini Terme i Toscana hvor vi bor 5 
netter.

DAG 3 
Vi har dagen i ro og opplever Montecatini. 
Toscana er kjent for sin historie, landskap, 
kunst og kulturarv. Her fremstilles også Italias 
mest kjente rødvin Chianti.
I denne delen av Italia finnes hele 7 steder 
som er på UNESCO sin verdensarv liste. 

DAG 4 
Dagstur ut til kysten hvor vi skal besøke 

kjente Cinque Terre. Her får du anledning til 
å oppleve det spesielle kystlandskapet eller 
være med på en båttur mellom landsbyene 
enten til fots, fra togvinduet eller fra båt.

DAG 5 
I dag skal vi ut på landet. Et nydelig 
landskap åpner seg og under turen blir det 
vingårdsbesøk med lunsj.

DAG 6 
I dag besøker vi Siena som av mange blir 
regnet som den vakreste byen i Toscana.
Deretter blir det besøk i San Gimignano, med 
vinsmaking og snacks. 

DAG 7 
Vi reiser til Bologna og flyr tilbake i Stavanger 
med mellomlanding.

Bli med til populære Toscana. Vi bor i Montecatini Terme. Utflukter 
til Venezia, Firenze, Siena og CinqueTerre. En innholdsrik tur for 
deg som elsker Italia.

Toscana

NY 
TUR

F L Y T U R E R

R E I S E F A K T A
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DATO 

PRIS 

PRISEN INKLUDERER
• Reiseleder fra Boreal Travel AS/ 
   Sør-Vest reiser
• 6 overnattinger m/ frokost
• 6 middager/buffet
• Utflukter som beskrevet i programmet

TILLEGG
• Enkeltrom: kr 1 260,-
• Lunsjer
• Drikke til maten

PÅMELDINGSFRIST
20. mai

25.08-31.08

kr. 12 900,-

DAG 1 
Vi møter reiseleder på Stavanger Lufthavn 
Sola, og sammen reiser vi til Milano. I Milano 
møter vi buss, og kjører til byen Stresa. Her 
skal vi bo på Milan Speranza hotel****. Frokost 
og middag under oppholdet.

DAG 2
Utflukten i dag er med tog til Domodossola. Vi 
skal reise med den berømte Centovalli-banen, 
gjennom den vakre italienske Valle Vigezzo, 
over grensen til Sveits, før vi returnerer til Italia 
med linjebåten til Stresa. Middag. 
 
DAG 3 
Etter frokost går turen i dag til Como. Sammen 
med lokalguide blir vi nærmere kjent med 
denne byen, beliggende ved Comosjøen. Lunsj 
og tid på egenhånd før vi drar tilbake. Middag.

DAG 4 
I dag skal vi slappe av ved hotellet, og bare nyte 

atmosfæren ved Lago Maggiore. Middag.

DAG 5 
Dagens utflukt går til de vakre Borromeo-
øyene, og vi kommer med privat båt. Vi 
besøker både Isola Madre, Isola Bella og Isola 
Pescatori. Retur til hotellet hvor vi har middag 
om kvelden.

DAG 6 
Etter frokost skal vi på utflukt til Ortasjøen. Vi 
reiser med buss til Omegna, og tar båt til øya San 
Giulio. Her blir det omvisning før vi reiser med 
båt til Orta. Ettermiddag til egen disposisjon. 
Middag.

DAG 7 
Tiden er kommet for å ta farvel med Lago 
Maggiore, for denne gangen. Vi spiser frokost, 
har litt fritid før vi setter oss i bussen som tar 
oss til flyplassen i Milano. Ankomst Stavanger 
sen kveld.

Et av de vakreste stedene i Italia er innsjøen Lago Maggiore. På 
årets tur bor vi på Milan Speranza**** Stresa, et hotell som ligger 
like ved sjøen og midt i Stresa by. 

Lago Maggiore

F L Y T U R E R

R E I S E F A K T A
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PRIS 

PRISEN INKLUDERER
• Flyreise t/r
• Reiseleder fra Boreal Travel AS/
   Sør-Vest reiser
• Lokalguide på turen
• 7 overnattinger m/frokost
• 5 middager, middag i Grinzing 
   og på kveldscruise
• Sightseeing i alle 3 hovedsteder og 
• Visegrad og Esztergom
• Lunsj i Rust og Bela. 
• Vinsmaking i Rust, Schlumberger 
   og Bela
• Klassisk konsert i Wien

TILLEGG
• Enkeltrom kr 1.890,-

PÅMELDINGSFRIST
10. juni

15.09-22.09

kr. 16 250,-

DAG 1 
Avreise med Norwegian til Wien. Opphold 
3 netter på Austria Trend Hotel Schloss 
Wilhelminenberg ****. Under oppholdet blir 
det klassisk konsert med solister/ballett, og 
kjente verker fra Mozart og Strauss.

DAG 2 
Frokost. Sightseeing i Wien med buss og 
til fots. Tid på egenhånd. Besøk hos Schlum-
berger som lager musserende vin. Videre 
til bydelen Grinzing, restaurantbesøk med 
middag og musikk.

DAG 3 
Frokost. Tur til Burgenland og Rust, vinsmaking 
og lunsj med litt musikk til. Båttur. Middag.

DAG 4 
Etter frokost til Bratislava, hovedstaden i 
Slovakia. Sightseeing med lokalguide. Innsjekk 
Chateau Bela, bygd i barokkstil, restaurert i 
2007 og ligger i landlige omgivelser med store 
hager. 3 netter. Velkomst og middag.

DAG 5 
Frokost. Sammen med sommelier besøk 
i vinmarkene. Vi får vite hvordan vin blir 
til, lunsjbuffet. Besøk i slottets vinkjeller, 
vinsmaking og middag.

DAG 6 
Frokost. Til Donau-kneet og historiske byer, 
Visegrad og Esztergom . Besøk i den 750 år 
gamle kongelige residens. Esztergom var 
senter for den katolske kirke, her er landets 
lengste katedral. Middag.

DAG 7 
Frokost. Sightseeing i Budapest med 
Fiskerbastionen og Gellerthøyden. Lunsj og 
tid på egenhånd. Etterpå buss til termalbadet 
Szechenyi for de som ønsker. Kveldscruise på 
Donau med middag og musikk.

DAG 8 Frokost. Også den beste reise har 
en slutt. Avreise til Wien og fly tilbake til 
Stavanger.

Wien-Bratislava-Budapest
En eksklusiv tur til Wien og Øst-Europa.  Vi bor på to ulike slotts-
hotell. Det blir god tid til å smake på lokale kulinariske spesialiteter, 
oppleve kultur og nyte spesiell arkitektur. I Wien blir det klassisk 
konsert, siden via østerrikske vindistrikt til Slovakia. I Budapest 
inviterer vi til kveldscruise på Donau.

NY 
TUR

F L Y T U R E R

R E I S E F A K T A
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PRISEN INKLUDERER
• Reiseleder fra Boreal Travel AS/
   Sør-Vest reiser
• Fly t/r
• Buss, guide og sightseeing første dag
• 3 overnattinger m/frokost
• 3 middager/2 middager (jul)
• 1 lunsj ankomstdag
• Utflukt som beskrevet

TILLEGG
• Enkeltrom: kr 1350,- 
   2 lunsjer, 1 middag (jul)

PÅMELDINGSFRIST: 
1. juni
1. september (julemarked)

07.09-10.09 
07.12-10.12 (julemarked)

kr. 7 750,- 
kr. 7 350,- (jul)

DAG 1 
Vi møter reiseleder på Stavanger Lufthavn 
Sola til avtalt tid. Innsjekk ved Norwegian 
og avreise til Berlin. Vi starter oppholdet 
med sightseeing hvor vi får se flere av byens 
severdigheter og attraksjoner, inkl. lunsj. 
Innsjekk hotell og middag.

DAG 2 
September: Etter frokost møter vi buss og 
lokalguide, og vi blir nærmere kjent med 
historien rundt Berlinmuren. Ettermiddagen 
til egen disposisjon. Middag.

Julemarked: Etter frokost har vi dagen til 
egen disposisjon til å besøke Julemarkedene 
og gjøre oss kjent i Berlin. Om kvelden finner 
vi en restaurant hvor vi spiser middag (ikke 
inkludert).

DAG 3 
Frokost, og dagen fri til å oppleve Berlin 
på egenhånd. På september turen kan vi 
anbefale et besøk på den internasjonale 
blomsterutstillingen, eller et av de mange 
museer. I desember er det flere julemarkeder; 
Gendarmenmarkt, markedet på Alexander-
platz, det største finner vi Spandau og flere 
andre markeder. Felles middag.

DAG 4 
Etter frokost reiser vi med buss til flyplassen, 
hvor vi tar Norwegian direkte til Stavanger 
med ankomst på formiddagen.

Bli med til Tysklands hovedstad Berlin. Vi bor sentralt, ser mange 
av byens severdigheter, og får også tid på egenhånd. I desember er 
det mulig å oppleve og besøke flere julemarkeder i Berlin.

Berlin

F L Y T U R E R

NY 
TUR

R E I S E F A K T A
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12.07-17.07

kr.  10 800,-

PRISEN INKLUDERER
• Reiseleder fra Boreal AS/
   Sør-Vest reiser
• Flyreise t/r
• 5 overnattinger m/ frokost
• 5 middager
• Dagstur til Bath
• Dagstur til Bournemouth
• Dagstur m/inngang til Wisley Garden
• Dagstur til London med sightseeing
• Blåtur

TILLEGG
• Enkeltrom: kr 1400,-

PÅMELDINGSFRIST
10. april 

DAG 1 
Vi møter reiseleder på Stavanger Luft-
havn Sola om morgenen og flyr direkte til 
Heathrow London. Her møter vi buss og 
reiser sørover til Hampshire og vårt hotell 
for 5 netter. Vi har frokost og middag under 
oppholdet.

DAG 2 
I dag reiser vi ut på den vakre engelske 
landsbygden og tar det hele som en hyggelig 
blåtur. 

DAG 3 
Vi besøker Wisley Garden. En stor opplevelse 
for de av oss som elsker blomster og alt det 
grønne rundt oss. Andre del av dagen slapper 
vi av i Basingstoke.

DAG 4 
Under oppholdet skal vi selvsagt oppleve ka-
nalkysten. Vi besøker feriebyen Bournemouth 

og området Dorset. Vi tilbringer hele formid-
dagen i denne trivelige byen med sine lange 
strender og pirer. Underveis har vi stopp i 
Salisbury, hvor vi finner den flotte katedralen 
med landets høyeste kirkespir.

DAG 5 
I dag reiser vi vestover til byen Bath med 
historie og bygninger fra romertiden. Ikke 
rart stedet er på Unesco sin verdensarv liste. 
Underveis stopp ved Stonehenge og besøk for 
de som vil se selve steinene. (ikke inkl)

DAG 6 
Vi takker for oss og kjører inn til London. Først 
blir det en flott sightseeing og siden noen 
timer til egen disposisjon i sentrum med alle 
sine attraksjoner og severdigheter. Senere ut 
til Heathrow med direktefly til Stavanger. 

Mange vil besøke Sør-England. På vår tur bor vi i småbyen 
Basingstoke i Hampshire. Varierte utflukter til kjente steder som 
kanalkysten, Bath og Bournemouth. Turen avsluttes i 
hovedstaden London. 

Sør-England

F L Y T U R E R

NY 
TUR

R E I S E F A K T A

DATO 

PRIS 
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PRIS 

PRISEN INKLUDERER
• Ukentlig rengjøring og skift av hånd
   klær hver 4. dag
• Vann og strøm
• Sengetøy

TILLEGG
• Opphold mindre enn 7 netter + 
   10% døgnpris
• Opphold mindre enn 3 netter + 
   20% døgnpris
• Fly t/r
• Transfer t/r

Hele året

Fra kr 630,-
per leilighet per døgn

Sør-Vest reiser har reiser til Albir på Costa 
Blanca kysten, like nord for Benidorm. Dette 
er et populært reisemål for nordmenn som 
frister med et klima på over 300 soldager i 
året. En sikker destinasjon for alle alders-
grupper. Reisen er på egenhånd, men vi har 
egen representant på stedet som hjelper 
med det dere trenger. 

Fly direkte til Alicante, som er nærmeste fly-
plass. Ønsker du å bli hentet der, kan vi ordne 
transfer for deg. 
 
Vi har to ulike leilighetskompleks som dere 
kan velge mellom: 

ALBORADA GOLF
Alborada Golf ligger 250 meter fra stranden 
og i gangavstand til alle fasiliteter. Anlegget 
har svømmebasseng for både voksne og barn. 
Leiligheter med 1, 2 eller 3 soverom. 1 eller 
2 bad, kjøkken, stue og terrasse. Meget godt 

utstyrt med oppvaskmaskin, mikrobølgeovn, 
kaffetrakter, TV, air condition og fullstendig 
renovert.

BOULEVARD
Boulevard ligger 100 meter fra stranden og 
strandpromenaden. Kort vei til alle fasiliteter. 
Totalt 32 leiligheter med 1 og 2 soverom. 
Felles hageanlegg på baksiden av bygget med 
svømmebasseng for barn og voksne. Alle 
terrasser har utsikt til sjøen. Leilighetene er 
velutstyrte med blant annet vaskemaskin, 
oppvaskmaskin, satellitt fjernsyn, aircon-
dition, sentralvarme og varmekabler på 
badegulv. 

Det er direktefly fra flere byer i Norge til 
Alicante. Vi er behjelpelig med å bestille 
flybilletter og transfer.

Har du lyst å reise på ferie til Spania over kortere eller lengre 
periode, men ikke på chartertur? Kanskje du vil ta med hele 
familien på ferie? Og likevel ha tryggheten i at du kan få hjelp 
på norsk om du skulle behøve det? Dette kan vi tilby deg!

Albir - Spania

F L Y T U R E R

R E I S E F A K T A
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DAGSPROGRAM
DAG 1 Avreise Bergen 
Innsjekk. Om kvelden seiler Hurtigruten ut 
Hjeltefjorden.

DAG 2 Ålesund og Geirangerfjorden/
Hjørundfjorden
Havneanløp: Florø, Måløy, Torvik, Ålesund 
og Molde 
Kapteinen vår navigerer skipet trygt forbi 
tallrike skjær og øyer nordover mot Ålesund. 
Byen er bygd i Jugendstil. I sommermånede-
ne seiler Hurtigruten inn den spektakulære 
Geirangerfjorden. Høsten seiler Hurtigruten 
inn i mektige Hjørundfjorden.

DAG 3 Trondheim – den gamle hovedstaden 
Havneanløp: Kristiansund, Trondheim og Rørvik
Når du besøker Trondheim, er Gamle Bybro 
et godt sted å stanse opp. I Nidarosdomen 
blir fortsatt landets konger og dronninger 
signet. Erkebispegården og Stiftsgården er 
vel verdt et besøk. 

DAG 4 Polarsirkelen og Lofoten 
Havneanløp: Brønnøysund, Sandnessjøen, 
Nesna, Ørnes, Bodø, Stamsund og Svolvær 
I morgentimene krysser vi Polarsirkelen. 
De av våre gjester som for første gang 
seiler i arktiske farvann, får delta på en liten 
seremoni. Snart dukker Lofotveggen opp i 
horisonten. 

DAG 5 Tromsø – porten til Arktis 
Havneanløp: Stokmarknes, Sortland, Risøy-
havn, Harstad, Finnsnes, Tromsø og Skjervøy 
I løpet av natten seiler vi gjennom det 
trange Raftsundet. Etter stopp i Harstad 
kommer vi frem til Tromsø, «porten til 
Arktis». Ishavskatedralen er Tromsøs 
fremste landemerke. 

DAG 6 Honningsvåg og Nordkapp 
Havneanløp: Øksfjord, Hammerfest, 
Havøysund, Honningsvåg, Kjøllefjord, 
Mehamn og Berlevåg 
Etter passasje gjennom Magerøysund, og 

grytidlig anløp av Hammerfest, ankom-
mer vi Honningsvåg. Dette er en populær 
innfallsport til Nordkapp, spektakulære 
klipper som stiger over Barentshavet. Nord-
kapp-klippen ligger på 71°10” N - bare 2000 
kilometer fra den geografiske Nordpolen. 
Området er kjent for et rikt fugleliv.

DAG 7 Kirkenes – vendepunktet 
Havneanløp: Båtsfjord, Vardø, Vadsø og 
Kirkenes 
Kirkenes ligger 30° øst, ligger lenger mot øst 
enn både Istanbul og St. Petersburg. Det er 
kort avstand til den russiske grensen og 
Kolahalvøya. Du ser veiskilt som er skrevet 
både på norsk og russisk. Kirkenes er den nord-
østlige endestasjonen på Hurtigrutens reise. 

DAG 8 Hammerfest og Tromsø 
Havneanløp: Mehamn, Kjøllefjord, 
Honningsvåg, Havøysund, Hammerfest, 
Øksfjord, Skjervøy og Tromsø 
Morgenen starter med frokost på Nordkapp 

Hurtigruten
Den klassiske rundreisen fra Bergen i sør til Kirkenes i nord betraktes som verdens vakreste 
sjøreise. Denne rundreisen tar 12 dager og byr på storslåtte opplevelser. Du kan også velge 
kortere alternativer. Ingen tar deg dypere inn i fjordene og nærmere kystkulturen vår. Du får 
oppleve et enestående vakkert landskap og natur.

BERGEN-KIRKENES -BERGEN



29www.sorvestreiser.no   

H U R T I G R U T E N

for de som ønsker. Dette er bare ett av de 
høydepunktene dagen har å by på. Ham-
merfest, verdens nordligste by og Norges 
arktiske hovedstad. Byen ble grunnlagt for å 
utvikle handel med Russland. Som en del av 
«The Arctic Awakening». I vårprogrammet, 
vil skipene på sørgående seile innom vakre 
Lyngenfjorden mellom Skjervøy og Tromsø 
med panorama utsikt til Lyngenalpene. Her 
viser naturen seg fra sin beste side. I Tromsø 
er vi invitert til å overvære en helt spesiell 
musikalsk opplevelse: Midnattskonsert i 
Ishavskatedralen. 

DAG 9 Vesterålen og Lofoten 
Havneanløp: Tromsø, Finnsnes, Harstad, 
Risøyhamn, Sortland, Stokmarknes, Svolvær 
og Stamsund 
I dag er det Vesterålen og Lofoten som står 
på programmet. Risøyrenna ble konstruert 
spesielt for å gi Hurtigruten en beskyttet 
rute mellom Harstad og Vesterålen. 
Stokmarknes er stedet der Hurtigruten 
ble grunnlagt. Vi fortsetter gjennom 
Raftsundet, den trange hovedleia mellom 
Vesterålen og Lofoten.Deretter fortsetter vi 
mot Svolvær, Lofotens største tettsted, og 
til Stamsund, som ligger vakkert til ved 
majestetiske fjelltopper. Her kan man virke-
lig føle hvor enorm Lofotveggen er. I løpet 
av kvelden forlater vi dette øyriket og setter 
igjen kurs over Vestfjorden, mot fastlandet. 

DAG 10 Polarsirkelen og De syv søstre 
Havneanløp: Bodø, Ørnes, Nesna, Sandnes-
sjøen, Brønnøysund og Rørvik 
På Helgelandskysten er det hundrevis av 
øyer og holmer. Dette er et landskap som 
det er vel verdt å stå opp tidlig for å 
oppleve! I dag krysser vi Polar-sirkelen. 

DAG 11 Trondheim og Kristiansund 
Havneanløp: Trondheim, Kristiansund, 
Molde og Ålesund 
I dag får du god anledning til å utforske 
Trondheim. Når vi forlater Trondheim, 
passerer vi Munkholmen og Hitra før 
ankomst Kristiansund som regnes som 
Norges “klippfiskhovedstad”. Vi fortsetter
 til Molde, «Rosenes by». 

DAG 12 En steinete kyst – og ilandstigning 
i Bergen 
Havneanløp: Ålesund, Torvik, Måløy, Florø 
og Bergen 
Få mest mulig ut av dine inntrykk om bord 
i Hurtigruten, for snart må vi si farvel. Vi 
nyter storslått kystlandskap foran oss, Nord-
fjord og Jostedalsbreen. Lenger sør krysser vi 
Sognefjorden, landets lengste, som strekker 
seg halvveis til svenske-grensen. Fra dekk 
kan du nyte en flott utsikt over skjærgården 
og seiler den siste strekningen inn mot 
Bergen. Vi takker for følget og håper du tar 
med deg fine minner fra verdens vakreste 

sjøreise. Vi tar farvel med besetningen og 
medpassasjerer. På gjensyn! 

På reise med Hurtigruten får du: 
- Mulighet til å se alle 34 havner som vi   
  besøker i dagslys. 
- Tilbakelegge 2500 nautiske mil. Seile forbi 
  mer en 100 fjorder og 1000 fjell. 
- Mulighet til å besøke avsidesliggende, små 
  havner der større cruiseskip ikke kan gå  
   inn. 
- Mulighet til å fordype deg i kulturen, 
   naturen og dyrelivet. 
- Mulighet til å bli med på mer en 60
   varierte utflukter. 
- Mulighet til å slappe av i rolige omgivelser 
   og bli med på aktiviteter om bord. 
- Mulighet til å nyte kortreist mat. 
- Orkesterplass til den vakre utsikten, enten  
   fra dekk, panoramasalongene eller 
   restaurantene. Krysse polarsirkelen to 
   ganger. 

Velkommen om bord!
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G R U P P E T U R E R

SPESIALTILBUD PÅ REISER MED 

HURTIGRUTEN I 2017
BERGEN - KIRKENES - BERGEN

08. APR MS Polarlys med reiseleder ......................................... 12 DAGER fra kr. 12 600,-

21. APR Dansecruise MS Richard With med reiseleder ........... 12 DAGER fra kr. 13 990,-

29. APR MS Finnmarken .................................................... 12 DAGER fra kr. 14 900,-

18. MAI MS Midnatsol ....................................................... 12 DAGER fra kr. 19 900,-

21. MAI MS Finnmarken med reiseleder .................................. 12 DAGER fra kr. 19 600,-

26. MAI MS Trollfjord ......................................................... 12 DAGER fra kr. 18 190,-

29. MAI MS Midnatsol ....................................................... 12 DAGER fra kr. 19 900,-

09. JULI MS Trollfjord ......................................................... 12 DAGER fra kr. 18 900,-

17. AUG MS Finnmarken .................................................... 12 DAGER fra kr. 18 900,-

02. SEPT MS Trollfjord med reiseleder ...................................... 12 DAGER fra kr. 16 700,-

19. SEPT  Tema Krigen langs kysten MS Finnmarken ....... 12 DAGER fra kr. 14 990,-

05. OKT MS Trollfjord ......................................................... 12 DAGER fra kr. 12 900,-

13. NOV MS Finnmarken .................................................... 12 DAGER fra kr.  8 950,-

19. DES MS Richard With ................................................... 12 DAGER fra kr. 11 990,-

21. DES MS Trollfjord med reiseleder ...................................... 12 DAGER fra kr. 12 490,-

Fra-priser gjelder pr. person i innvendig dobbel lugar inkludert full pensjon.

Individuelle turer kan bestilles 365 dager i året.
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Bli med oss på en reise som ingen andre cruise-
selskaper kan tilby. Hurtigrutens ekspedisjons-
team er ditt vertskap både om bord og på land. 
De er moderne oppdagelsesreisende som vet 
hvilke historier, steder og opplevelser som er 
mest interessante og gleder seg over å kunne 
dele dette med andre. 

Kanskje ønsker du å se kysten og fjordene på 
Svalbard fra gamle ærverdige Nordstjernen? Da 
kommer du tett på naturen og dyrelivet. Er du 
heldig får du se både isbjørn og hvalross på nært 
hold.

Eller kanskje du er mer fasinert av Grønland? 
Landet hvor 80% er dekket av is. Enorme isfjell 
og en isbre som er tre kilometer tykk, men som 
samtidig har grønne fjell, dype fjorder og vakre 
blomsterenger. Opplev det unike samspillet 
mellom mennesket og naturen. 

Vi kan også tilby en 11-dagers reise med MS 
Fram rundt hele Island. Få med deg de gamle 
sagaene og folkeeventyrene. Bli med på turer 
gjennom lavaområder, svøm i varme kilder og 
besøk et av de mange museene. 

Ønsker du den ultimate opplevelsen er Antarktis 
et godt valg. Det store hvite kontinentet. Det
kaldeste, tørreste, høyeste og reneste konti-
nentet på jorden. Kontinentet uten noen per-
manent bosetting, men som er hjem for 
millioner av pingviner. 

På reisen kan du besøke Sør-Georgia og den 
norske hvalfangsthistorien i Grytviken. 

Boreal Travel AS/Sør-Vest reiser er den største 
agenten for Hurtigruten i Norge. Våre 
medarbeidere har vært på de fleste desti-
nasjoner og kjenner produktet godt. Kontakt oss 
for råd og anbefalinger til din neste reise.

Bli med på en av våre reiser til blant annet Svalbard, Grønland eller Antarktis. Utforsk en verden 
av variert landskap, fascinerende miljøer, kulturer og historiske områder.

Det bor en eventyrer i oss alle...

BLI MED PÅ ET AV 
HURTIGRUTENS EKSPEDISJONSSKIP 

H U R T I G R U T E N
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PRISEN INKLUDERER
• Hurtigruten, MS Trollfjord Bergen 
   Kirkens, inkludert innvendig lugar og 
   full pensjon
• Turguide Kirkenes – Murmansk – 
   Kirkenes
• Utflukt til Murmansk inkludert visum, 
   transport og måltider som i tur-
   beskrivelse.

TILLEGG
• Drikke til maten
• Enkeltrom/lugar på forespørsel
• Utvendig lugar, MS Trollfjord fra 
    kr. 1 250,- pr person
• Transport hjemreise fra Kirkenes

PÅMELDINGSFRIST 
02. juni

02.09-10.09

kr. 17 990,-

DAG 1-6 Bergen – Kirkenes
MS Trollfjord har avreise kl. 20:00. 
Ombordstigning fra kl. 16:00. Vi anbefaler 
deg gjerne å utforske Hansabyen Bergen før 
avreise. MS Trollfjord seiler ut Hjeltefjorden. 
På turen til Kirkenes besøkes 34 havner. 
Underveis blir det mulighet til å delta på 
et mangfold av utflukter og aktiviteter. 
Se turbeskrivelse side 28.

DAG 7 Kirkenes - Murmansk 
Kirkenes er den nordøstlige endestasjonen 
på Hurtigrutens reise og vi takker deres 
besetning. Reisen mot øst fortsetter til 
Russland med buss, sammen med guide. 
Grensekontroll. Vi passerer grensebyen Nikkel 
før vi fortsetter mot Murmansk. Innsjekk og 
lunsj før by-sightseeing. Felles middag på 
kvelden. 

DAG 8 Murmansk - Kirkens
Frokost og tid på egenhånd. Murmansk er en 
spennende by med et interessant og variert 
kulturtilbud. Ved lunsjtider kjører vi tilbake til 
Kirkenes. Innsjekk og middag på hotell. 

DAG 9
Frokost og hjemreise. Boreal Travel AS/Sør-
Vest reiser er behjelpelig med bestilling av 
billetter tilbake til ditt hjemsted.

En fantastisk tur, som kombinerer verdens vakreste sjøreise med 
opphold i Murmansk. Ingen tar deg dypere og lengre inn i 
fjordene enn Hurtigruten. Vi får oppleve et enestående landskap. 
Ombord kan vi delta på aktiviteter.

Murmansk med Hurtigruten

H U R T I G R U T E N

NY 
TUR

R E I S E F A K T A
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PRISEN INKLUDERER
• Busstransport
• Ferge Kristiansand-Hirtshals t/r
• 4 overnattinger m/frokost
• Billetter til semifinaler, bronsefinale og 
   finale i Håndball VM for damer

TILLEGG
• Enkeltrom: kr 2050,-
• Buffet utreise: kr 399,-
• Buffet retur: kr 299,-

14.12-18.12

kr. 6 675,-

DAG 1 
Avreise fra Stavanger, Sandnes og Arendal 
med muligheter for påstigning underveis 
til Kristiansand. Innsjekk og avreise med 
ColorLine fra Kristiansand kl. 16.30. Etter 
ankomst Hirtshals kjører vi til vårt hotell i 
Århus for overnatting.

DAG 2 
Frokost og avreise. Vi krysser den dansk/tyske 
grense, stopp for grensehandel. Videre over 
Kielerkanalen til Hamburg. Vi sjekker inn ved 
valgt hotell og gjør oss klar for semifinalene. 

DAG 3 
Etter frokost har vi hele dagen til å bli 
nærmere kjent med denne storbyen. 
Hamburg er flott pyntet før jul. Vi finner og 
flere Weihnachtsmarkt eller Julemarked som 

vi sier. Et av de største og flotteste finner vi på 
Rådhusplassen midt i byens sentrum.
 
DAG 4 
I dag søndag er vi klar for bronsefinale og 
finale i VM, og håper vi kan feire nok et norsk 
gull. 

DAG 5 
Vi starter på turen hjemover og tar en stopp 
for grensehandel. Videre gjennom Jylland 
direkte til Hirtshals. Innsjekk og avreise med 
kveldsfergen til ColorLine fra Hirtshals til 
Kristiansand. Etter ankomst Kristiansand 
kl. 24.00  kjører vi tilbake til våre hjemsteder.

Bli med på en minnerik tur for å se våre håndballjenter i full fart 
mot nye medaljer, denne gang i Hamburg, Tyskland.

HåndballVM Hamburg 2017

B U S S T U R E R

R E I S E F A K T A



”På grunn av de spesielle vilkårene våre under-

leverandører har i sine salgsbetingelser, har 

Boreal Travel AS/ Sør-Vest reiser andre regler 

for depositum og avbestilling mot vederlag 

enn hva hovedregelen i Alminnelige vilkår for 

Pakkereiser gir”.

Alminnelige vilkår for selskapsreiser
Vilkårene regulerer hvilke rettigheter og plikter 

som gjelder mellom reisearrangøren og den 

reisende. Våre vilkår baserer seg på “Lov om pak-

kereiser” av 25.08.1995 med senere endringer, 

samt “ Alminnelige vilkår for pakkereiser” av 

1.4.2007 utarbeidet av Reisebransjeseksjonen 

i HSH og Forbrukerombudet. Det tas forbehold 

om eventuelle endringer i vilkårene etter at ka-

talogen er trykket. Komplette regler fås tilsendt 

ved henvendelse Boreal Travel AS/ Sør-Vest 

reiser. Vilkårene gjelder for ferie/ forbrukerkjøp. 

For våre kunder som reiser i forbindelse med 

forretning/næring vil spesielle regler og bestem-

melser tre i kraft. Før avreise anbefaler vi alle til 

å lese fullstendige vilkår for Pakkereiser.

Bestilling og betaling
Alle reiser i denne katalog bestilles gjennom 

autorisert reisebyrå, på internett eller direkte 

hos Boreal Travel AS/Sør-Vest reiser. Kunden må 

ved bestilling sjekke at alle navn er riktige og 

stavet slik det framgår i passet. Ved bestilling 

betaler den reisende et depositum på 10% av 

totalpris per person. Minimum kr. 1000,- på 

flyreiser og for cruise kan depositum være 

større. Depositumet blir fratrukket sluttfaktura. 

Restbeløpet for reisen innbetales senest 42 

dager før avreise på alle flyturer og på bussturer 

over 5 dager. 30 dager på bussturer på 5 dager 

eller mindre. Skjer påmelding senere enn 42 

dager før avreise, betales hele reisens beløp. Ved 

bestilling aksepterer kunden reisevilkårene og 

bestillingen er bindende for den reisende. Om 

kunden lar være å betale depositum – regnes 

dette ikke som avbestilling. Avbestilling må skje 

muntlig eller skriftlig. Om ikke kan arrangøren 

holde seg til den inngåtte avtale og kreve gebyr. 

Forsinket betaling anses som mislighold og 

gir arrangøren rett til å annullere bestillingen. 

Innbetalt faktura gjelder som deltakerbevis på 

turen. Kvittering fra reisebyrå, giro fra bank som 

er stemplet er gyldig som deltakerbevis. Dette 

skal kunden ha med seg på reisen. Kontroller 

omgående at faktura/deltakerbevis er utsendt 

på riktig dato/tur og at korrekt påstigningssted/ 

tid er påført. I tvilstilfeller kontaktes reisebyrå 

eller Boreal Travel AS/Sør-Vest reiser. Telefon 51 

82 02 10. Egne vilkår for gruppereiser. 

Avbestilling/avbestillingsforsikring 
Den reisende kan tegne frivillig avbestillingsfor-

sikring på våre turer. For bussturer på 6 dager 

eller mer kr. 500,- På bussturer på 5 dager eller 

mindre kr. 300,- På flyreiser tilbys avbestillings-

forsikring til 10 % av oppgitt pris på turen. Av-

bestillingsforsikring på reiser med Hurtigruten 

vil være 6% av reisens pris. Forsikringen dekker 

annuleringskostnader. For de som ikke ønsker å 

tegne avbestillings-beskyttelse gjennom Boreal 

Travel AS/Sør-Vest reiser, anbefaler vi den rei-

sende å tegne tilsvarende forsikring gjennom et 

forsikringsselskap. Denne dekker fri avbestilling 

om deltaker, ektefelle, barn, søsken eller foreldre 

rammes av akutt sykdom, ulykke eller død. Den 

reisende må så snart som mulig etter hendelsen 

varsle arrangøren om at reisen avbestilles. 

Dette må bekreftes av legeerklæring utferdiget 

på særskilt skjema godkjent av Den Norske 

Legeforeningen og Den Norske Reisebransje-

forening. Den reisende kan avbestille turen etter 

følgende regler:

1. Ved avbestilling mer enn 42 dager før avreise-

dato betales et administrasjonsgebyr

på Kr 500,- pr. pers. 

2. Ved avbestilling mellom 42 og 15 dager før 

avreisedato beholder arrangøren depositum.

3. Ved avbestilling f.o.m 14 dager og frem til 

avreisedato er det ingen refusjon. Når en eller 

flere i samme reisefølge avbestiller og reisens 

pris er basert på at to eller flere personer dispo-

nerer samme rom, har arrangøren rett til å ta ut 

tillegg for de resterende personer i henhold til 

gjeldende prislister. 

Spesielle vilkår for flyreiser
Flyselskapene krever i dag depositum 90 dager 

før avreise for reisegrupper på sine ruter. Dette 

depositum refunderes ikke dersom setet kan-

selleres. Avbestilling av turer der fly er inkludert 

senere enn 90 dager før avreise medfører en 

kostnad tilsvarende dette depositum for kunden. 

Ved avbestilling senere enn 90 dager før avreise 

plikter kunden å dekke kostnadene lik arrangø-

rens kostand i forbindelse avbestilling. I enkelte 

tilfeller må flybilletten betales i sin helhet. 

Dersom avbestillingen skyldes sykdom og kunden 

har tegnet avbestillingsforsikring i sin forsikring 

refunderes dette av forsikringsselskapet etter 

vanlige regler. Avbestillingsforsikring kan bestil-

les hos forsikringsselskap. Når en bestiller turer 

med fly – må en oppgi fullt navn slik som det står 

stavet i passet. Feilstavet navn som ikke er meldt 

endret kan medføre en kostnad ved en eventuell 

navneendring, som vil bli belastet kunden. Fly-

selskapene kan avvise passasjerer med feilstavet 

navn på billetten. Det er derfor viktig å kontrolle-

re opplysningene på deltagerbeviset umiddelbart 

etter utstedelse. Det er den reisendes eget ansvar 

å stille med gyldig pass!

Spesielle vilkår for Cruise
Depositum er på 10% av reisens pris, og har 

forfall senest 7 dager etter bestilling. Hoved fak-

tura på restbeløp har forfall 60 dager før avreise. 

Avbestilling fra bestilling og frem til 60 dager 

før avreise: 10% av prisen (tap av depositum). 

Avbestilling mellom 59 og 46 dager før avreise: 

50% av prisen. Avbestilling fra 45 dager og frem 

til avreise: 100% av prisen.

Reiseforsikring
Vi anbefaler alle våre reisende å ha gyldig 

reiseforsikring. 

Endring av bestilling
Inntil 42 dager før avreise kan den reisende 

få forandret avreisedato eller reisemål mot et 

administrasjonsgebyr på kr.500,- per deltaker 

per endring. Dette fravikes om endringen 

anbefales av Boreal Travel AS/ Sør-Vest reiser. 

Endringer som kreves senere enn 42 dager før 

avreise, kan arrangøren anse som avbestilling 

og ny bestilling.

Priser
Reisens pris inkluderer de ytelser som er nevnt i 

programmet. På alle turene våre er buss og/eller 

fly reiser inkludert, samt hotellovernattinger 

m/frokost. Gjelder ikke Albir eller Hurtigruten.

For ekstra ytelser betales tillegg. Arrangøren 

forbeholder seg rett til prisendringer dersom 

ytelser som inngår i programmet blir dyrere 

enn forutsatt når programmet gikk i trykken. 

Prisendringen kan skje pga økte skatter/avgifter. 

Prisen på reisen kan tilsvarende reduseres om 

skatter/avgifter blir redusert. Hvis prisstignin-

gen utgjør mer enn 10% av den avtalte pris, 

kan den reisende annullere bestillingen. En 

prisøkning må være meddelt kunden senest 20 

dager før avreise for å kunne kreves effektuert. 

Retten til annullering forfaller 5 dager fra 

mottatt beskjed.

Arrangørens plikter
Arrangøren skal avvikle reisen i samsvar med 

det som er avtalt med den reisende. Arrangøren 

skal i de tilfeller som det oppstår avvik fra den 

planlagte gjennomføring, i rimelig utstrekning 

sørge for at den reisende blir utsatt for minst 

mulig ulempe. Arrangøren skal snarest mulig 

opplyse om forhold som forstås eller bør forstås 

har betydning for den reisende.

Den reisendes plikter
Den reisende skal betale det avtalte beløp på 

det tidspunkt som er fastsatt i arrangørens 

vilkår og som fremkommer på betalingsdo-

kumentet. Den reisende plikter å rette seg 

etter reiseleders anvisninger og å utvise vanlig 

hensynsfullhet overfor medreisende. Den 

reisende må ikke opptre slik at det er til sjenanse 

for medreisende. Dersom den reisende grovt 

tilsidesetter sine plikter, kan vedkommende 

nektes eller utelukkes fra resten av reisen uten 

å kunne kreve tilbakebetaling fra arrangøren. Er 

reisen påbegynt, kan den reisende pålegges å 

bære omkostningene selv ved hjemreisen. Den 

reisende må være i stand til å ta vare på seg 

selv og selv kunne håndtere medbragt bagasje. 

Spesielle behov på turen og underveis må det 

opplyses om ved påmelding. Den reisende må 

selv sørge for de nødvendige papirer for reisen 

som pass, visum osv. Arrangøren har rett til å av-

vise en reisende dersom de nødvendige papirer 

ikke er medbragt. Videre plikter den reisende 

å ordne opp for seg for ekstraregninger som 

pådras underveis telefon minibar osv. 

Arrangørens rett til å avlyse reisen
Arrangøren kan avlyse en reise hvis:

1. Det ikke melder seg et tilstrekkelig antall 

reisende. Minste antall reisende

for at en tur skal gjennomføres er normalt 20 

personer. Avlysning må i så fall skje senest 14 

dager før avreise på turer av 5 dagers varighet 

eller kortere og 20 dager før avreise på øvrige 

turer.

2. Det inntreffer forhold som man ikke er herre 

over (force majeure) som krig, krigstilstand, 

naturkatastrofer, epidemier, arbeidskonflikter 

og tilsvarende.

3. Forhold på destinasjonen som gjør det urime-

lig å kreve at avtalen blir gjennomført.

Måltider – Utflukter
Utflukter, inngangspenger på utflukter og drikke 

til maten er ikke inkludert dersom annet ikke er 

nevnt under reisefakta. Hvilke måltider som er 

inkludert er angitt under hver tur.

Mangler, tvister, klager
Dersom en deltaker finner grunn til å klage på 

reisen eller dens gjennomføring (overnattings-

steder, mat m.m.) må klagen fremsettes for 

reiseleder på stedet som straks vil forsøke å ret-

te på forholdet. En eventuell reklamasjon som 

ønskes behandlet etter hjemkomst må være 

innsendt til arrangøren senest 4 uker etter tu-

rens slutt med mindre særlige grunner gjør det 

rimelig å forlenge klagefristen. NB! Klager avgitt 

på svarskjema blir ikke registrert som skriftlig 

klage Dersom det er mangler ved hotellrommet, 

skal dette umiddelbart meddeles reiseleder, 

slik at feil kan forsøkes rettet underveis. Klager 

på hotellrom som kommer etter at turen er 

avsluttet, vil kun bli behandlet dersom forholdet 

også er tatt opp underveis. Hvis det mellom 

arrangør og den reisende oppstår uenighet om 

forståelse av denne kontrakt eller arrangø-

rens reisevilkår forøvrig, og tvisten ikke løses i 

minnelighet, kan den reisende bringe saken inn 

for Pakkereisenemnda, Norsk reiselivs Forum, 

Postboks 2924 Solli 0230 Oslo etter at endelig 

svar fra arrangøren foreligger og arrangøren har 

opplyst om denne frist.

Vi tar forbehold om endringer som kan komme 

etter at katalogen er trykket og som da vil bli 

bekjentgjort gjennom vedlegg/særtrykk, og 

om forandringer i reiseruten som kan inntreffe 

ved uforutsette hendinger. Vi tar forbehold 

om endringer i priser og betingelser etter 

katalogtrykk, samt trykkfeil i katalog og annet 

opptrykt materiale. Fullstendige vilkår foreligger 

hos Boreal Travel AS/Sør-Vest reiser.

Vilkår for reiser med Hurtigruten
Bestilling og betaling
Ved bestilling betaler kunden et depositum på 

10% av reisens totale kostnad, minimum kr. 

1500.- pr. person på reiser i Norge. På Explorer 

reiser er depositumet 10% av reisens totale kost-

nad. I tilfeller hvor tur er basert på forhånds-

betalte flybilletter, vil depositumet kunne økes 

tilsvarende. Depositum kommer til fradrag ved 

betaling av restbeløpet, 60 dager før avreise Er 

det under 8 uker til avreise, regnes bestilling 

som bindende i bestillingsøyeblikket. Kunden 

plikter å tilse at navn er korrekt i henhold til 

pass. Den som bestiller for andre plikter å gi 

korrekt og utfyllende informasjon om den rei-

sende. Pris for eventuelle forsikringer vil komme 

i tillegg til pakkereisens pris. Det samme gjelder 

for eventuell tilslutningsreise som ikke er en del 

av pakkereisen. De oppgitte priser er basert på 

ledige seter i laveste priskategori på fly. Dersom 

det ikke er slike seter tilgjengelige, vil vi gi den 

best mulige pris på forespørsel. På våre reiser til 

Antarktis, vil det tilkomme flyplass-avgifter som 

skal betales direkte på flyplass, og disse er ikke 

inkludert i våre pakkepriser.

Endringer/overdragelser
Ønsker om endret avreisedato kan etterkommes 

mot et gebyr på kr 500 pr. person kun dersom 

endringen ikke medfører gebyr krav fra Boreal 

Travel AS/ Sør-Vest reiser sin underleverandører, 

f.eks. flyselskap. Dersom en endring utløser 

slike krav, vil den betraktes som en avbestilling. 

Ny bestilling må foretas og ordinære regler for 

avbestilling (se under) vil gjelde.

Avbestilling
Enhver kan, mot gebyr avbestille sin reise. Som 

avbestillingsdato regnes den dato Boreal Travel 

AS/ Sør-Vest reiser skriftlig mottar avbestilling. 

På turer basert på forhåndsbetalte flypriser, vil 

flyselskapenes avbestillingsregler gjelde i tillegg 

til følgende generelle regler:

INDIVIDUELT REISENDE:

• Mer enn 60 dager før avreise: 

   Gebyr tilsvarer innbetalt depositum. 

• F.o.m. 60 t.o.m. 42 dager før avreise:

   30% av reisens pris. 

• F.o.m. 41 t.o.m. 28 dager før avreise:

  60% av reisens pris 

• F.o.m. 27 dager t.o.m. 14 dager før avreise: 

  90 % av reisens pris 

• 14 dager eller senere før avreise: 

   100 % av reisens pris

GRUPPER NORSKEKYSTEN 

•Mer enn 90 dager før avreise: Ingen gebyr.

•90 – 30 dager: 50%

•Mindre enn 30 dager 100%

GRUPPER NORSKEKYSTEN SHORT VOYAGE

•Mer enn 60 dager før avreise: Ingen gebyr.

•60 – 30 dager:50%

•Mindre enn 30 dager: 100%

GRUPPER NORSKEKYSTEN Kun dekksplass

•Mer enn 30 dager før avreise: Ingen gebyr.

•30 – 14 dager:50%

•Mindre enn 14 dager: 100%

GRUPPER Explorer seilinger:

•Mer enn 120 dager før avreise:Ingen gebyr.

•120 - 60 dager: 50%

•Mindre enn 60 dager: 100%

Dersom kundens bestilling omfatter flere, og 

den avtalte totalpris bygger på rabatter eller av-

slag knyttet til deltagerantallet, kan grunnlaget 

for slike rabatter eller avslag falle bort dersom 

noen i reisefølget avbestiller. Ved slik partiell 

avbestilling vil Boreal Travel AS/Sør-Vest reiser 

refundere den forhåndsmessige andel av den 

avtalte/betalte pris til den/de som avbestiller, 

samt kreve inn eventuell merpris som følge av 

bortfall av rabatter knyttet til antall reisende.

Boreal Travel AS/Sør-Vest reiser er medlem 

av Norsk Reiselivsforum (NRF) og har overfor 

Reisegarantifondet (RGF) stilt de nødvendige 

garantier. 
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GRUPPEREISER
Skal du arrangere fagtur, tematur, konferansereise, studietur, 

konserttur, skoletur, foreningstur, vennetur eller firmatur? 
Ta kontakt med oss!

TELEFON: 51 82 02 10 
E-POST: sorvestreiser@sorvestreiser.no

www.sorvestreiser.no

Boreal Travel AS/Sør-Vest reiser skreddersyr turer til innland og utland for nettopp din gruppe. 

Reis sammen og opplev mer. Dere bestemmer når og hvor dere vil reise, og hva dere ønsker å oppleve. 

Vi kommer gjerne med ideer og gode råd. Sør-Vest reiser har 29 års erfaring med å arrangere 

pakkereiser. Vi sørger for en komplett og innholdsrik tur, enten det er med buss, fly eller cruise.



www.sorvestreiser.no
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Returadresse:
Torgveien 15C

4016 Stavanger

TLF: 51 82 02 10


