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Nok et reiseår er forbi og et nytt står for døren. Vi er inne i 
vinterhalvåret når katalogen sendes ut og for mange betyr 
det tid for planlegging av neste års feriereise. 

Sør-Vest reiser har som tradisjon å presentere et godt og 
bredt utvalg av reiser gjennom året med hovedvekt på 
sommermånedene. Dette er noe vi fortsetter med, men 
som den observante leser sikkert har registrert, så har vi 
for året 2016 fokusert på klassiske og trygge reismål, og 
vi har valgt å gjøre programmet noe mindre for at du skal 
være sikker på at du får den reisen du velger. 

I et marked hvor man kan velge reisemål til fjernt eller 
nært i form av pakkereiser eller egne komposisjoner, så 
ønsker vi å være en reisearrangør som ivaretar de gode 
opplevelsene i kjente farvann, men vi har selvfølgelig med 
noen nyheter av året.  Én spennende nyhet er en reise 
sørover langs kysten med Hurtigruten hvor vi starter med 
et besøk i Murmansk. I tillegg har vi plukket frem Costa 
Brava fra det solfylte reisearkivet. 

Flyreiser blir stadig mer populært og man kan i praksis 
fly nesten hvor man vil. Det kommer både oss som 
turoperatør og dere kunder til gode. Samtidig som 

flyselskapene utvider destinasjoner strammer de inn 
på betingelser og vilkår. Derfor har vi på flyreisene satt 
påmeldingsfrister slik at vi tidlig kan bestemme om 
turen skal arrangeres eller ikke. 

Kanskje er du heldig og blir påspandert tur som mannen 
i dette finske ordtaket;

Jeg spanderer denne turen, sa kjerringa 
og sparket mannen ned trappene!

Vi i administrasjonen, sammen med reiseledere og 
sjåfører, håper du finner din neste reise i vår 
2016-katalog!

Vi sees! 

Roy Øiamo
Avdelingsleder

Kjære gjest!

Roy Øiamo



R E I S E F A K T A

PRISEN INKLUDERER
Reiseleder fra Sør-Vest reiser
2 overnattinger med frokost  |  Middag 
fredag |  Lett lunsj fredag og søndag  |  
Festmiddag lørdag inkl. 1 drikke 

TILLEGG
Enkelt rom: kr. 500,-

DATO
PRIS 

4.- 6. mars
 kr. 3395,-

FREDAG 4.MARS Avreise fra Haugesund, Stavanger 
og Sandnes med påstigning underveis. Servering 
av busslunsj underveis. Passende stopp før vi 
kommer frem til Quality hotell Skjærgården i 
Langesund. Vi møtes til middag med 
påfølgende dans.
 
LØRDAG 5.MARS Vi har frokost på hotellet og 
formiddagen disponeres som man ønsker. Vi kan 
anbefale et besøk i hotellets flotte badeanlegg 
eller en spasertur inn til sentrum i den lille koselige 
byen Langesund. Til avtalt tid møtes vi til felles 
lunsj ved hotellet. Om kvelden blir det festaften 
med god mat, underholdning og dans. 

SØNDAG 6. MARS Avreise fra hotellet etter frokost. 
Vi kjører Sørlandske hovedvei forbi Kristiansand til 
Mandal. Her blir det stopp for en lett lunsj i flotte 
omgivelser. Videre kjører vi E-39 til våre respektive 
hjemsteder. 

ALTERNATIV UTREISE 
4 DAGER

TORSDAG 3.MARS
Avreise fra Haugesund, Stavanger og Sandnes 
med påstigning underveis. Servering av busslunsj 
underveis. Passende stopp før vi kommer frem til 
Quality hotell Skjærgården i Langesund. Middag.

FREDAG 4. MARS Etter frokost kjører vi en svipptur 
til Sverige. Vi seiler med ColorLine med sine fine 
butikker om bord. Det blir stopp for grensehandel 
og lunsj på Nordbysenteret ved Strømstad. Retur 
med fergen Horten-Moss. Vi møtes til middag med 
påfølgende dans.

LØRDAG 5. OG SØNDAG 6. MARS som alternativ 1.

PÅMELDINGSFRIST: 20. januar

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

Ved avbestilling gjelder våre standard avbestillingsregler som finnes i hovedkatalog og på våre nettsider. 

Vi ser frem til en hyggelig weekend sammen med dere.

Hjertelig hilsen fra Sør-Vest reiser, administrasjonen, sjåfører og reiseledere

Vi kan med glede invitere til vårt årlige gjensynstreff som denne 
gang arrangeres i Langesund. Vi kan by på god stemning, god mat og 
underholdning og vi skal bo på Quality Hotel Skjærgården i Langesund. 
Datoen er 4.-6. mars og du kan velge å delta på et forlenget opphold 
fra 3.-6. mars.

Invitasjon til 

Gjensynstreff 2016

PRISEN INKLUDERER
Reiseleder fra Sør-Vest reiser
3 overnattinger med frokost  |  Middag 
torsdag og fredag  |  Lett lunsj torsdag 
og søndag  |  Festmiddag lørdag inkl. 
1 drikke 

TILLEGG
Enkeltrom: kr.  750,-
Svipptur til Sverige: kr. 295,- 

DATO
PRIS 

3.- 6. mars
kr. 4195,-

4 DAGER

3 DAGER

AVREISETIDER 
(gjelder torsdag og fredag)

Fra Haugesund kl. 06:30

Fra Stavanger kl. 09:00

Fra Sandnes kl. 09:20

Fra Egersund kl. 10:20

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

SIDE REISEMÅL DAGER TRANSP. JAN FEB  MAR APR MAI JUN JUL AUG SEPT OKT NOV DES 

5 GJENSYNSTREFF 3-4 BUSS   3,4

6 AALBORGEKSPRESSEN 3 BUSS

7 RØROSMARTNAN 7 BUSS  13

8 HANSI 3 BUSS   4

9 DRESDEN-BERLIN 9 BUSS   19    6

10 KØBENHAVN-LÜBECK 6 BUSS   23    24

11 PÅSKE I TYSKLAND 6 BUSS   23

12 CRUISE  KIELFERGEN 4 BUSS   23  16 22  19 23

13 AALBORG-KOLDING 4 BUSS      16  25    1

14 KIRCHBERG I TYROL 11 BUSS      30 21

15 BORNHOLM 6 BUSS       5 16

16 KITZBÜHEL-TYROL 11 BUSS       8

17 PEER-GYNT 5 BUSS        8

18 MUSIKKFEST I ALPENE 10 BUSS          2

19 JULEMARKED I BREMEN 5 BUSS           29

19 JULEMARKED I BERLIN 6 BUSS           30

20 ALBIR-SPANIA  FLY  

21 SANTA SUSANNA 12 FLY   27      18

22 EN SMAK AV ITALIA 7 FLY       6 22

23 DUBROVNIK 8 FLY       23

24 NORD-AMERIKAS ØSTKYST 12 FLY        3

25 PILEGRIMSVANDRING 8 FLY         16

26 ISLE OF WIGHT 6 FLY       31

27 LAGO MAGGIORE 6 FLY        25

28 ARKTISK FOTTUR PÅ SVALBARD 6 FLY       20

29 SVALBARD OG ISBJØRNER 6 CRUISE  

30 MURMANSK-KIRKENES-BERGEN 11 CRUISE        28

31 MONTENEGRO-DUBROVNIK 8 FLY          11

32 HURTIGRUTEN  CRUISE

33 TURER FRA HURTIGRUTEN  CRUISE

34 EKSPEDISJONSSKIP HURTIGRUTEN  CRUISE

35 GRUPPETURER

SIDE REISEMÅL DAGER TRANSP. JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEPT OKT NOV DES

6 AALBORGEKSPRESSEN 3 BUSS

8 HANSI 3 BUSS      4

10 KØBENHAVN-LÜBECK 6 BUSS      23            24

12 CRUISE  KIELFERGEN 4 BUSS      23    16 22    19 23

14 KIRCHBERG I TYROL 11 BUSS                        30 21

16 KITZBÜHEL-TYROL 11 BUSS                            8

18 MUSIKKFEST I ALPENE 10 BUSS                                                            2

19 JULEMARKED I BERLIN 6 BUSS                                                                  30

21 SANTA SUSANNA 12 FLY      27                        18

23 DUBROVNIK 8 FLY                            23

25 PILEGRIMSVANDRING 8 FLY                                             16

27 LAGO MAGGIORE 6 FLY                                        25

29 SVALBARD OG ISBJØRNER 6 CRUISE    

31 MONTENEGRO-DUBROVNIK 8 FLY                                                            11

33 TURER FRA HURTIGRUTEN    CRUISE

35 GRUPPETURER

INNHOLD

NB! BEGRENSET ANTALL PLASSER!

MERK 
PÅMELDINGS-

FRISTER PÅ 
FLYTURER

Reisevilkår og påstigningstider, se våre nettsider.

Bestill før 

15. januar og 

få kr. 300,- 

i rabatt

R E I S E F A K T A

5www.sorvestreiser.no   



6 7 www.sorvestreiser.no www.sorvestreiser.no   

Rørosmartnan

NORGE

R E I S E F A K T A

DATO 
PRIS 

PRISEN INKLUDERER
Reiseleder fra Sør-Vest reiser | 
Overnatting, Scandic Elgstua i Elverum 
inkludert middag og frokost | 4 
overnattinger på Vauldalen Fjellhotell 
inkludert utflukter som beskrevet 
i turbeskrivelsen | 1 overnatting, 
Scandic Gardemoen Hotell inkludert 
middag og frokost.

TILLEGG
Enkeltrom kr. 1 600,- 

13.02-19.02
kr. 10 990,-

DAG 1 Avreise med Norway bussekspress 
fra Haugesund via Stavanger og Sandnes 
med påstigning underveis til Kristiansand. 
Utreise med ColorLine. Om bord har vi 
mulighet til å besøke flere restauranter 
og taxfree butikker. Etter ankomst Hirts-
hals står transport klar til å kjøre det siste 
stykket inn til vårt hotell i Aalborg.

DAG 2 Frokost og dagen til fri disposisjon. 
Aalborg har et godt utbygd tilbud til de 
handleglade. Her er det stort utvalg av 
trendy butikker, spesialbutikker og shop-
pingsentre. Aalborg har 300 spisesteder, 
med alt fra enkel dansk bevertning til 
restauranter med internasjonal standard. 
Byens utelivsgate, Jomfru Ane Gade, 

besøkes årlig av et stort antall nordmenn. 
Her finnes barer, nattklubber, diskoteker 
og restauranter side om side.

DAG 3 Etter frokost møter vår transport 
og står klar til å kjøre oss til Hirtshals med 
avgang Superspeed. Om bord har vi 
mulighet til å besøke restauranter og 
taxfree butikker. Etter ankomst 
Kristiansand, reiser vi med Norway 
bussekspress til våre hjemsteder. 

DAG 1 Avreise fra Stavanger og Sandnes. Vi kjører 
Sørlandet til Elverum for overnatting. Etter innsjekk 
samles vi til middag og felles hygge.

DAG 2 Frokost før avreise. Tidlig ettermiddag blir 
vi ønsket velkommen til Skottgården og Vauldalen 
fjellhotell. Etter innsjekk samles vi på Vauldalen 
Fjellhotell for kaffe og kake. Om kvelden serveres 
middag på hotellet sammen med forbøndene. 
Resten av kvelden blir det hyggelig samvær og dans. 

DAG 3 Frokost før avreise. Vi kjører til det gamle 
kommunehuset i Brekken. Der vi vil overvære 
bekransning av ”Forbondestatuen” med påfølgende 
kaffe før forbøndene forlater Brekken. Det blir lunsj 
på Vauldalen Fjellhotell og vi samles til middag med 
historiefortelling og tradisjonsmusikk.

DAG 4 Frokost serveres før avreise. Det blir 
en høytidelig åpning av Rørosmartnan. Ved 
smeltehytta passerer alle heste-ekvipasjene. Om 

ettermiddagen kjører vi tilbake til Skottgården 
og Vauldalen. Vi gjør oss klar til kanefart til 
Volldalskoja for middag med levende musikk. 

DAG 5 Lang og god frokost før avreise inn til Røros. 
Vi stopper rett utenfor Martnashallen og vi får 
utdelt billetter til inngang. Det er ca. 500 meter å 
gå fra Martnashallen inn til sentrum i Røros. Det 
blir tid og lunsj på egen hånd. Vi møter for middag 
i Vauldalslavvoen i sentrum av Røros og Martna’s 
Show, med Dalarna Femund Spellmanslag. Skikkelig 
martnasstemning! 

DAG 6 Etter en god frokost og full av mange gode 
minner starter hjemturen. Vi kjører mot Oslo for 
overnatting på Gardermoen. Etter innsjekk treffes 
vi til middag. 

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

Gjør noe hyggelig sammen og unn dere en pause! Den gode 
danske stemningen møter du allerede i det du kommer 
om bord i Superspeed1. Her kan du utforske taxfree-
butikkene med spennende utvalg, eller nyte en bedre 
middag i en av restaurantene. 

Bli med oss til Martnan og noen uforglemmelige dager. Rørosmartnan 
kombinerer folkeliv, handel, kultur og tradisjoner på en måte som du 
ikke kan oppleve noe annet sted. Verdenskulturminnet Bergstaden 
Røros danner en unik ramme for folkefesten. Vi bor på Vauldalen 
fjellhotell hvor vi blir tatt godt tatt vare på av det hyggelige vertskapet 
Jorid og Ole Peder. 

Aalborgekspressen
Rørosmartnan på 

Skottgården og Vauldalen

R E I S E F A K T A

DATO 
PRIS 

Hver weekend
fra kr 2 790,-

PRISEN INKLUDERER
ColorLine, Kristiansand-Hirtshals t/r 
2 overnattinger inkludert frokost

TILLEGG
• Buffet, ColorLine fra kr. 279,-
• Setereservasjon, ColorLine fra kr. 70,-
• Enkeltrom fra kr. 600,-
• Fra Haugesund kr. 200,-

Aalborgekspressen

DANMARK
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Dresden - Berlin
Ny tur! Vi besøker to av Tysklands mest populære reisemål. 
Opphold i kulturbyen Dresden og avslutning i hovedstaden 
Berlin.

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 hvor det 
blir overnatting og middag.

DAG 3 Før ankomst Dresden besøker vi 
Meissen porselensfabrikk hvor vi får se 
hvordan de vakreste porselens figurer lages. 
Videre til vårt hotell beliggende i sentrum 
av byen Dresden hvor vi skal bo i 2 netter. 
Middag. 

DAG 4  Frokost. Vi møter vår lokalguide som 
tar oss med på sightseeing, litt i buss og 
mest til fots. Semper operaen og 
Frauenkirche og mye mer. Ettermiddagen 
til egen disposisjon. Middag på restaurant.

DAG 5 I påsken reiser vi mot Potsdam med 
slottsbesøk før vi drar videre til Tysklands 

hovedstad Berlin. På sommerturen reiser 
vi mot Spreewald, et berømt elvedelta sør 
for Berlin. Her blir det lunsj og tur i helt 
spesielle båter i et landskap du vil huske 
lenge. Videre går turen til Berlin. Her skal vi 
bo 3 netter. Middag.

DAG 6-7 Byen som har alt. 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 deg. Vi får også en hel 
dag til egen disposisjon. Felles middag om 
kveldene.

DAG 8-9 Vi setter kursen mot Danmark 
og overnatter på Jylland med middag på 
hotellet. Siste dag går turen til Hirtshals, 
innsjekk ved Colorline og buffet. Etter 
ankomst Kristiansand kjører vi til våre 
respektive hjemsteder.

R E I S E F A K T A

DATO
 
PRIS 

19.03-27.03
06.07-14.07
kr. 12 990,-

PRISEN INKLUDERER
Reiseleder fra Sør-Vest reiser
ColorLine t/r | 8 overnattinger m/ 
frokoster | 9 middager/buffet 
Utflukter som beskrevet

TILLEGG
• Enkeltrom: kr. 1.800,-
• Fra Haugesund: kr. 200,-

DAG 1  Avreise fra Haugesund via 
Stavanger og Sandnes underveis til 
Kristiansand. Avreise med Superspeed1. 
Buffet om bord. Etter ankomst Hirtshals 
kjørte vi til Horsens og sjekker inn på 
Scandic Hotel Horsens. 

DAG 2  Vi har hele dagen til rådighet i 
Horsens, byen som er kjent for å være 
Danmarks handlemekka. Her bugner 
det av butikker og tilbud. Før konserten 
starter spiser vi en 2-retters middag på 
hotellet, så går vi til konsertlokalet, som 
ikke ligger langt unna hotellet. Vi har alle 
Kategori A billetter, som er en av de beste 
billettkategoriene.

DAG 3  Etter frokost sjekker vi ut fra 
hotellet og kjører til Hirtshals hvor vi går 
om bord i SuperSpeed1. Buffet om bord. 
Etter ankomst Kristiansand kjører vi 
tilbake til våre hjemsteder.

Vi har gleden av å kunne tilby en opplevelsesrik aften på 
konsert med Hansi Hinterseer i Horsens. Han kommer 
tilbake til Horsens denne helgen og skal underholde oss 
fra scenen denne lørdagskvelden. 

Hansi Hinterseer
Konsert i Horsens med

R E I S E F A K T AR E I S E F A K T A

DATO 
PRIS 

04.03-06.03
kr. 4595,-

PRISEN INKLUDERER
Reiseleder fra Sør-Vest reiser | 
Overfart T/R med ColorLine inkl. 
buffet 2 overnattinger på Scandic 
Hotel Horsens m/frokost |  Middag før 
konserten lørdag |  Kategori A billett til 
konsert med Hansi Hinterseer.

TILLEGG
• Enkeltrom:  kr. 830,-
• Fra Haugesund:  kr. 200,-
• Vi kan ordne tilslutning både fra 
   Stord og Bergen

Dresden - Berlin

TYSKLAND

Konsert i Horsens med Hansi Hinterseer

DANMARK
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Påske i Tyskland

TYSKLAND

R E I S E F A K T A

DATO 
PRIS 

23.03-28.03
kr. 7 785,-

PRISEN INKLUDERER
Reiseleder fra Sør-Vest reiser
ColorLine t/r  |  Sitteplass Voyagerclass 
retur  |  5 overnattinger med frokost
5 middager/buffet  |  Utflukter som 
beskrevet

TILLEGG
Enkeltrom: kr. 1000,-
Fra Haugesund: kr. 200,-

København - Lübeck

DANMARK

R E I S E F A K T A

DATO 

PRIS 

23.03-28.03 og 
24.07-29.07
kr. 8995,- / kr. 9995,-

PRISEN INKLUDERER
Reiseleder fra Sør-Vest reiser 
5 overnattinger med frokost 
5 middager/buffeter | Sightseeing i 
Lübeck | Reserverte sitteplasser på 
Voyager Class på returen

TILLEGG
• Enkeltrom / enkel lugar: kr. 1650,-
• Lunsjer

DAG 1 Avreise tidlig fra Stavanger og 
Sandnes og påstigninger underveis. 
Vi ankommer Oslo om ettermiddagen 
og sjekker inn hos DFDS. Overnatting 
innvendige lugarer. Middag om bord.

DAG 2 Frokostbuffet. Kort sightseeing i 
København. Lunsj og litt tid på egenhånd 
før vi kjører til Rødby med 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 og i dag er butikkene åpne. 
Dagen til egen disposisjon. Om kvelden 

går vi ut og har en stemningsfull middag 
i gamlebyen. 

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.

DAG 1 Avreise fra Haugesund via 
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 
utenfor Hannover som skal være vår base 
under oppholdet. Innsjekk og middag.

DAG 3 Frokost. I dag tar vi turen til den 
vakre byen Goslar. Her tilbringer vi 
formiddagen og spiser lunsj. Til avtalt tid 
kjører vi gjennom Harzområdet. Tilbake 
på hotellet om ettermiddagen. Vi møtes 
til felles middag.

DAG 4 Frokost før turen går til Hannover. 
Tid på egenhånd til lunsj og besøk i 
byens sentrum. Tilbake på hotellet tid på 
egenhånd før vi møtes til middag.

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

Denne turen er lagt opp som en rundreise hvor vi starter med 
et cruise fra Oslo til København. Videre opphold og et variert 
program i Lübeck før vi har siste overnatting i Danmark.

En påsketur til Tyskland er en tradisjon. Under oppholdet bor 
vi på hotell ved Hannover. Vi har både program under 
oppholdet og tid på egenhånd. 

København – Lübeck Påske i Tyskland
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R E I S E F A K T A

PRISEN INKLUDERER
ColorLine, Kristiansand-Hirtshals t/r 
3 overnattinger inkludert frokost

TILLEGG
• Buffet ColorLine kr. 500 tur/retur
• Middag Kolding fra kr. 200,-
• Enkeltrom fra kr. 600,-
• Fra Haugesund kr. 200,-

DATO

 
PRIS 

16.06-19.06
25.08-28.08
01.12-04.12, juletur
Aalborg fra kr. 3 190,- 
Kolding fra kr 3 690,-

Aalborg-Koldingweekend

DANMARK

Påskecruise med Kielfergen

TYSKLAND

R E I S E F A K T A

DATO

 
PRIS 

23.03 - 26.03
16.05 - 19.05
22.06 - 25.06
19.08 - 22.08
23.09 - 26.09
kr. 4 950,-

PRISEN INKLUDERER
Middag på utreisen |  Overnatting ved Oslo  
2 overnattinger på Kielfergen i innvendig 
lugar  | 2 frokost og 2 buffet på Kielfergen  
Middag på hjemreisen

TILLEGG
• Enkeltrom/lugar kr. 800,-
• Oppgradering til utvendig lugar kr. 400,-
• Drikke til maten
• Lunsjer

DAG 1 Turen starter i Sandnes og 
Stavanger før vi kjører nordover til Aksdal 
og så mot Haukeli. På Seljestad møter 
vi flere reiseglade fra Bergen og omegn. 
Sammen reiser vi østover og har stopp 
underveis, blant annet for å spise middag. 
Overnatting ved Oslo. 

DAG 2  Vi starter dagen med å kjøre en 
liten sightseeing i Tigerstaden før vi 
går om bord i Kielfergen som seiler ut 
fra Oslo.  Om bord er det mye å ta seg 
til, med egen handlegate og mange 
barer, restauranter. Vi har middag i 
buffetrestauranten og for de som ønsker 
er det show i Show Lounge senere på 
kvelden. 

DAG 3 Vi våkner i Kiel, og kan gå fra 
båten og inn til sentrum til de butikkene 
som ligger i nærheten av havnen. Vi må 
være tilbake på fergen i god tid. Middag i 
buffetrestauranten og nytt show.

DAG 4  Frokost inntas i buffetrestauranten 
mens vi seiler inn Oslofjorden. Deretter 
forlater vi fergen og kjører hjemover. 
Vi kjører tilbake samme vei vi kom, 
på Seljestad skilles vi fra våre nye 
reisevenner. 

DAG 1 Avreise fra Haugesund via 
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 på Voyager Class. Etter ankomst 
Kristiansand fortsetter vi til våre 
hjemsteder.

Vi har gleden av å tilby disse turene, med buss til Oslo, så 
herlig cruise med ColorLine til Kiel og tilbake. Vi har flere 
avganger i løpet av året, både i påsken, til 17.mai og St. Hans. 

Gjør noe hyggelig sammen og unn deg en pause! Den gode 
danske stemningen møter du allerede i det du kommer om bord 
i SuperSpeed. Her kan du utforske taxfree-butikkene med 
spennende utvalg, eller nyte en bedre middag i en av restaurantene. 
På denne turen kan du velge by og hotell etter ønske.

Cruise med Kielfergen Aalborg-Koldingweekend
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R E I S E F A K T A

DATO
 
PRIS 

05.07 - 10.07
16.08 - 21.08
kr. 8 790,-

PRISEN INKLUDERER
Reiseleder fra Sør-Vest reiser | Ferge 
Colorline t/r | Ferge Ystad – Rønne t/r | 
5 overnattinger inkludert frokost | 5 mid-
dager/buffet | Utflukter som beskrevet i 
programmet

TILLEGG
• Enkeltrom: kr. 1 250,-
• Fra Haugesund: kr. 200,-

Bornholm

DANMARK

Kirchberg i Tyrol

ØSTERRIKE

R E I S E F A K T A

DATO
 
PRIS 

30.06-10.07 
21.07-31.07
kr. 14.800,-

PRISEN INKLUDERER
Reiseleder fra 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,-
• Fra Haugesund: kr. 200,-
• Tyroleraften

DAG 1 OG 2 Avreise fra Haugesund 
via 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 det meste 
inkludert. 4 retters middager, lunsjpakker, 
grillaften, musikkaften, to adganger til 
velværeavdelingen, vin, øl og mineralvann 
er inkludert i et gitt tidsrom om kvelden. 
Tyroleraften arrangeres en av kveldene. 
Kjekke opplevelser under oppholdet; vi 
blir kjent med Kirchberg, Panoramatur til 
Grossglockner- landets høyeste fjell, tur til 
Kitzbühel 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, overnatting 
og middag. Turen går nordover med 
stopp for grensehandel og lunsj. Videre til 
Jylland, overnatting og middag. Siste dag til 
Hirtshals og innsjekk ved ColorLine. Buffet. 
Etter ankomst Kristiansand fortsetter vi til 
våre respektive hjemsteder.

Vi kjører for tredje året på rad til vakre Tyrol. Vi bor på Hotel 
Zentral med all inclusive*. Kjekke utflukter og rolige dager 
inngår under vårt opphold.

Kirchberg i Tyrol

DAG 1 Avreise fra Haugesund via Stavanger 
og Sandnes med stopp underveis til 
Kristiansand. Utreise med ColorLine med 
reserverte plasser i buffetrestauranten.
Etter ankomst Hirtshals kjører vi til vårt 
hotell på Jylland.

DAG 2 Vi spiser dansk morgenmad før vi 
setter oss i bussen og kjører over Fyn og 
videre til Sjælland. Vi passerer København 
før vi setter kursen mot Sverige og Ystad. 
Her venter fergen som tar oss til Bornholm. 
Innsjekk og middag.

DAG 3 - 4 Under oppholdet på Bornholm 
bruker vi hotellet som base og inntar 
frokoster og middager her. Lokalguide tar 
oss med rundt på ulike utflukter, slik at vi 
får oppleve Bornholm. Vi besøker Gudhjem 
og Svaneke, to små pittoreske byer med 

røde, blå, gule og hvite bindingsverkshus. 
Vi besøker også en berømt kirke, både 
fordi den er rund, men også fordi den 
var forsvarstårn. I tillegg kan vi avlegge 
besøk hos lokale kunsthåndverkere og vi 
besøker Nord-Europas største borgruin; 
Hammersborg. Tid til å rusle rundt i Rønne 
by blir det også.

DAG 5 Frokost og tid for å ta farvel med 
solskinnsøya. Ferge til Ystad og vi kjører til
Gøteborg. Vi gjør et stopp for grensehandel 
før vi ankommer hotellet vårt i Norge. 
Innsjekk og middag.

DAG 6 Frokost og avreise til Strømstad. 
Ferge til Sandefjord og vi fortsetter vi til 
våre respektive hjemsteder.

Bornholm er hele Danmarks gjestfrie solskinnsøy. Vi skal 
oppleve Østersjøens perle med hvite sandstrender, steile 
klipper, vekslende landskap med store skoger.

Bornholm
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Norgestur med Peer Gynt

NORGE

R E I S E F A K T A

DATO 
PRIS 

PRISEN INKLUDERER
Reiseleder fra Sør-Vest reiser | 4 
overnattinger m/ frokost | 3 middager, 
1 kveldsmat | 1 lunsj | Billetter Peer 
Gynt spelet | Inngang; Eidsvoll 1814, 
Prøysenhuset, Aulestad, Norsk 
Industriarb.museum | Utflukter som 
beskrevet

TILLEGG
• Enkeltrom: kr. 1 000,-
• Fra Haugesund: kr. 100,-
• Inngang Maihaugen

08.08-12.08
kr. 7 790,-

Kitzbühel - Tyrol

ØSTERRIKE

R E I S E F A K T A

DATO 
PRIS 

08.07-18.07
kr. 14 860,-

PRISEN INKLUDERER
Reiseleder fra Sør-Vest reiser | Color-
Line t/r | 10 overnattinger m/ frokoster 
11 middager/buffet | Utflukter som 
beskrevet

TILLEGG
• Enkeltrom: kr.  1.900,-
• Fra Haugesund: kr. 200,-

DAG 1 OG 2 Avreise fra Haugesund via 
Stavanger og Sandnes med stopp underveis 
til Kristiansand. Utreise med Color Line og 
buffet om bord. Etter ankomst Hirtshals 
kjører vi til vårt hotell på Jylland for 
overnatting. Etter frokost kjører vi til 
Tyskland til Göttingen området for 
middag og overnatting.

DAG 3 Vi fortsetter ned til vårt 4 stjerners 
hotell i sentrum av byen Kitzbühel. 

DAG 4-7 Vi kan se frem til hyggelige 
feriedager i denne alpeidyllen. Vi har 2 
hele dager hvor man kan slappe av i denne 
nydelige byen. Noen vil kanskje bli med 
reiseleder på en lett vandretur. Tillegg for 
gondol. En av dagene besøker vi Mozarts 
fødeby, Salzburg. Lokalguide tar imot oss. 
En annen dag tar vi en panoramatur over 
Gerlospasset til nydelige Zillertal med stopp 
inkludert. Her får vi se de vakreste sidene av 
Tyrol. 

DAG 8 Vi tar farvel med vertskapet og reiser 
til Bayern og videre til Berlin hvor vi skal bo 2 
netter midt i sentrum.

DAG 9 Etter frokost har du formiddagen til fri 
disposisjon. Reiseleder tar med interesserte 
og viser Kurfürstendamm, Europacenter og 
kanskje Europas mest elegante kjøpesenter 
KaDeWe. Etter lunsj kommer vår lokalguide 
og tar oss med på en flott bysightseeing med 
bussen. Du får se mange av hovedstadens 
kjente severdigheter og bygninger. Om 
kvelden middag på hotellet.

DAG 10 Avreise til Jylland med stopp og 
shopping underveis. Middag og overnatting.

DAG 11 Avreise til Hirtshals og dagseiling 
med buffet. Etter ankomst Kristiansand kjører 
vi videre til våre hjemsteder.

Velkommen på vår nye tur til kjente Kitzbühel. Fem netters opphold 
med nye attraktive utflukter. Mange vil sikkert glede seg til et 
besøk i Salzburg! På hjemveien kan du se frem til et opphold i Berlin. 

Kitzbühel-Tyrol

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. Her kan vi kjøpe 
lunsj og vi setter av tid til å besøke den 
helt nye utstillingen ”Livets runde”. Om 
ettermiddagen ankommer vi Thon Hotel 
Skeikampen. Felles middag om kvelden.

DAG 3 Etter frokost har vi en liten utflukt 
til Aulestad. Etter omvisning her kjører vi 
til Lillehammer. Her kan de som ønsker 
besøke Maihaugen eller gå i Lillehammers 
koselige gågate. Tilbake til hotellet utpå 
ettermiddagen. Vi får tid til å slappe av før 

vi spiser en god middag og gjør oss klare til 
Peer Gynt premieren. Vi kjører den berømte 
Peer Gynt vegen til Gålåvatnet. Nattmat 
når vi kommer tilbake til hotellet sent om 
kvelden etter spelet.

DAG 4 Frokost og avreise. På Jevnaker gjør 
vi et stopp på Hadeland Glassverk, før vi 
kjører til Gaustablikk Høyfjellshotell. Felles 
middag.

DAG 5 Avreise etter frokost. Vi kjører først 
til Norsk Industriarbeidermuseum på 
Rjukan. Videre over Haukelifjellet med 
stopp på Haukeliseter fjellstue. Vi har lunsj 
på Åkrafjordtunet før vi gjør unna siste 
etappe av hjemveien.

Høydepunktet på denne turen er å se Peer Gynt ved Gålåvatnet. 
Vi besøker tidenes største Alf Prøysen utstilling og vi besøker 
Eidsvoll 1814, samt Industriarbeidermuseet på Vemork. 

Norgestur med Peer Gynt 
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Julemarked Bremen | Berlin

TYSKLAND

R E I S E F A K T A

DATO 
PRIS 

29.11-03.12
kr. 7995,-

PRISEN INKLUDERER
Reiseleder fra Sør-Vest reiser  |  Fjordline 
t/r inkl.overnatting i innvendig 2 sengs 
lugar tur/retur  |  2 hotellovernattinger 
m/ frokost   |   3 middager

TILLEGG
• Enkeltrom/enkeltlugar: kr. 1800,-
• Måltider om bord på skipet

Musikkfest i Alpene

ØSTERRIKE

R E I S E F A K T A

DATO 
PRIS 

02.10-11.10
kr. 14 750,-

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

TILLEGG
• Enkeltrom: kr. 2500,-
• Fra Haugesund: kr. 200,-

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

Dette året har vi juletur til Bremen. Julemarkedet ligger rundt Rådhusplassen. 
“Weinachtsmarkt” er en 500 år gammel tradisjon i Tyskland. Her finner vi kunst-
håndverk, julepynt, mat og drikke.

Musikkfest i Alpene

Julemarked Bremen

DAG 1- 2 Avreise fra Haugesund via 
Stavanger og Sandnes med stopp underveis 
til Kristiansand. Utreise med ColorLine og 
buffet om bord. Overnatting på Jylland. 
Andre dag til den dansk-tyske grensen. Stopp 
for grensehandel og lunsj. Overnatting og 
middag i Midt-Tyskland.

DAG 3-7 Vi fortsetter til vårt feriemål i 
Østerrike og er fremme ved hotellet om 
kvelden. Vi har frokost og middag på hotellet 
under oppholdet. I løpet av oppholdet har vi 
utflukter på dagtid med besøk på Swarowski 
Krystallverden, markedet i Ellmau. 
Om kveldene er vi på konserter. 
Her opptrer mange artister:
• Marc Pircher, han er kjent som både 
  underholder og tekstforfatter.
• Oesch`s die Dritten, familieensemble 
  fra Sveits.
• Die Amigos har holdt på i 35 år og har  
  gjennom tidene hatt mange slagere.
  Die Calimeros, er et slagerband fra Sveits.

• Die Kastelruther Spatzen har også mottatt 
  en rekke utmerkelser.
• Beatrice Egli, er født og oppvokst i Sveits
• Høydepunktet, Hansi Hinterseer kommer 
  på scenen Wilde Kaiser Galla siste kvelden.

DAG 8 -10 Etter frokost forlater vi Tyrol og 
sier på gjensyn! I løpet av dagen når vi frem 
til Hannoverområdet. Middag og overnatting. 
Vi skal videre gjennom Tyskland inn i
Danmark for middag og overnatting. Etter 
frokost kjører vi til Hirtshals og sjekker inn på 
ColorLine hvor det blir servert buffet. Etter 
ankomst Kristiansand fortsetter vi til våre 
hjemsteder.

DAG 1- 2  Avreise fra Bergen og Stavanger med 
FjordLine, overnatting i innvendig 2-sengs 
lugar. Etter ankomst Hirtshals spiser vi frokost 
før turen fortsetter. Stopp for grensehandel og 
lunsj. Videre til Bremen, overnatting ved valgt 
hotell. Middag.

DAG 3 Etter frokost har vi hele dagen til egen 
disposisjon. Da kan vi besøke julemarkedet, her 
er trefigurer, antikviteter, en kopp Glühwein 
og pepperkaker hører også med. Middag i 
Rådhuskjelleren.

DAG 4 Vi spiser frokost og kjører nordover. 
Stopp ved den dansk/tyske grense for 
grensehandel og lunsj. Middag før vi sjekker 
inn ved Fjordline, overnatting i innvendig 
2-sengs lugar.

DAG 5 Vi ankommer Risavika Stavanger tidlig 
morgen og bussen kjører oss videre tilbake til 
våre påstigningssteder.

R E I S E F A K T A

DATO 
PRIS 

30.11-05.12
kr. 7110,-

PRISEN INKLUDERER
Reiseleder fra Sør-Vest reiser |  
Fjordline i utv. lugar t/r |  1 bussfrokost  
1 frokost om bord  |  2 t. sightseeing  |  
3 overnattinger med frokost  |  
3 middager

TILLEGG
• Enkeltrom/enkeltlugar: kr. 1500,-
• Middager på Fjordline
• Lunsjer
• Drikke til maten
• Show kr. 600,-

Denne turen kombinerer det meste, her kan du få det tradisjonelle julemarkedet, med 
glühwein og julekaker, du kan få et storslått show i beste Hollywooodstil og du får en 
fin sightseeing i byen som viser deg de mest kjente stedene. I tillegg blir det godt med 
tid på egenhånd. 

Berlin

DAG 1 Vi møter på Stavanger Byterminal og 
kjører sammen ut til Risavika hvor vi går om 
bord i Fjordline sitt skip. Om bord er det mange 
muligheter om en ønsker noe å spise. 

DAG 2 Vi starter dagen med frokost om bord, 
før ankomst Hirtshals. Så krysser vi Danmark på 
langs og kjører over til Tyskland. Vi gjør et stopp 
ved den dansk/tyske grense for handel og lunsj. 
Videre fortsetter vi til Berlin.

DAG 3 Dagen starter med en sightseeing 
sammen med lokalguide. Her er mye å se, 
Brandeburger Tor, Checkpoint Charlie og mye 
mer. Vi stopper ved KaDeWe, slik at dere får tid 
på egenhånd. Noen vil shoppe på dette store 
kjøpesenteret, andre vil kanskje spise lunsj på 
toppen av senteret i stedet.  Til avtalt tidspunkt 
møtes vi igjen for å kjøre til julemarkedet hvor 
alle Berlinerne selv går, i Charlottenburg. Her 

får vi et par timer før vi returnerer til hotellet. 
Middag om kvelden. 

DAG 4  Dagen er til egen disposisjon. Om noen 
ønsker, er det ettermiddagshow på Friedrichstadt 
Palast i dag. Showet bestilles ved påmelding. 
Felles middag om kvelden.

DAG 5 Vi må starte tidlig fra Berlin, derfor spiser 
vi frokost i bussen denne morgenen. Vi kjører 
til danskegrensen, hvor vi stopper for handel og 
lunsj. Så kjører vi til Hirtshals hvor vi går om bord 
i Fjordline. Også på returen hjem har vi utvendige 
lugarer. 

DAG 6 Vi er fremme i Risavika tidlig om 
morgenen og bussen kjører oss tilbake til våre 
hjemsteder.
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Albir

SPANIA

Santa Susanna - Barcelona

SPANIA

R E I S E F A K T A

DATO 

PRIS 

27.03-07.04 
18.09-29.09
kr. 13 290,-

PRISEN INKLUDERER
Flyreisen | Reiseleder fra Sør-Vest 
reiser | Buss transfer til og fra hotellet 
11 netters opphold i dobbeltrom | 10 
middager og 11 frokoster | 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 Figueras

TILLEGG
• Enkeltrom på forespørsel.

PÅMELDINGSFRIST: 15. JANUAR 

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

Fly direkte til Alicante, som er nærmeste 
flyplass. 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, aircondition, sentralvarme og 
varmekabler på badegulv. 

Ta kontakt for mer informasjon, vi ordner 
fly og transfer!

Vi møter reiseleder på Stavanger Lufthavn 
Sola og sammen reiser vi til Barcelona. 
Informasjon om flytider kommer i eget 
brev/mail i god tid før avreise. Etter landing 
i Barcelona reiser vi sammen  til Santa 
Susanna, som ligger en times kjøring mot 
den franske grense. Her sjekker vi inn på 
Aqua Hotel Onabrava**** hvor vi skal tilbringe 
de neste 11 nettene. Her skal vi nyte late 
dager, i tillegg til koselige utflukter. Hotellet 
er et forholdsvis nytt anlegg med fine rom, 
svømmebasseng og spa-anlegg. Det ligger 
like ved strand-promenaden og stranden. 
På hotellet har vi både frokost og middag 
inkludert hver dag. 

I løpet av oppholdet har vi utflukter til 
følgende steder:

BARCELONA Her får vi først en bysightseeing 

med bussen, før vi stopper og dere får god til 
å gå rundt i byen på egenhånd. 

MONTSERRAT – klosteret som ligger klemt 
inn i fjellsiden og som er blitt berømt på 
grunn av denne spesielle bygningen. Vi tar 
turen hit og får se dette flotte klosteret, og 
deretter fortsetter vi til Torres, det kjente 
vindistriktet. Her besøker vi Cava fabrikken 
Freixenet i Sant Sadurni d’Anoia, og får 
både omvisning og smaksprøver av den 
musserende vinen. Videre fortsetter vi til 
Villefranca de Penedes og besøker vingården 
Bodega Torres. 

DAGSTUR TIL TOSSA DE MAR OG FIGUERAS 
hvor vi besøker Dahli Theatre Museum. 
I tillegg kan vi, om ønskelig, lage flere korte 
utflukter på stedet. 

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!

Denne turen går til koselige Santa Susanna på Barcelona-
kysten, en time fra selve Barcelona. Under oppholdet 
kombinerer vi sol og avslapping med hyggelige utflukter.

Albir - Spania
Santa Susanna – 
Barcelona

R E I S E F A K T A

DATO 
PRIS 

Hele året
fra kr. 565,- pr. leilighet pr. døgn

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
• Transfer tur/retur
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Dubrovnik

KROTIA

R E I S E F A K T A

DATO 
PRIS 

23.07-30.07.
kr. 10 990,-

PRISEN INKLUDERER
Reiseleder fra Sør-Vest reiser
Transfer t/r  | 7 overnattinger med 
frokost og middagbuffet | Øytur og 
besøk i Gamlebyen 

TILLEGG
• Enkeltrom på forespørsel

PÅMELDINGSFRIST: 20. APRIL

En smak av Italia

ITALIA

R E I S E F A K T A

DATO
 
PRIS 

06.07-12.07 
22.07-28.07
kr. 13 900,-

PRISEN INKLUDERER
Reiseleder fra Sør-Vest reiser | 6 over-
nattinger m/ frokost | 6 middager | Alle 
utflukter med innganger som nevnt i 
beskrivelsen | Alle lokalguider og 
smaksprøver | Båttur i Venezia

TILLEGG
• Enkeltrom: kr. 1 740,-

PÅMELDINGSFRIST: 6./22. APRIL

DAG 1 Vi møter reiseleder på Stavanger 
Lufthavn Sola og sammen flyr vi til Venezia. 
Informasjon om flytider kommer i eget brev/
mail i god tid før avreise. Etter ankomst 
Venezia. Vår lokale buss møter oss og turen 
begynner. Vi kjører til vårt hotell som ligger 
mellom Venezia og Verona og gjør oss kjent 
med bostedet. Middag om kvelden.

DAG 2 Etter frokost skal vi oppleve Prosecco 
vinrute, lokal guide og kjører deler av 
vinruten som starter i Conegliano. Besøk på 
vingård med smaking av Prosecco og lokale 
produkter. Middag.

DAG 3 Frokost og heldagsutflukt til Venezia. 
Middag.

DAG 4 Frokost og utflukt til Verona. 

Sightseeing og ettermiddagen til egen 
disposisjon i denne historiske byen. Middag 
på restauraurant i Verona.

DAG 5 Frokost og tur til distriktet hvor de 
kjente Valpolicella og Amarone vinene 
lages. Vingårdsbesøk med om visning og 
smaksprøver. Middag.

DAG 6 Frokost og tur til Gardasjøen og 
Sirmione. Her tilbringer vi formiddagen i 
Gamlebyen i romantiske omgivelser. Middag.

DAG 7 Frokost på hotellet og retur med fly.

Er du glad i Italiensk mat, vin og kultur? Da er dette reisen for 
deg. Her besøker vi de mest kjente vinmarkene og får smake og 
lære om vinene. Et velsmakende avbrekk fra hverdagen.

En smak av Italia

DAG 1 Vi møter reiseleder på Stavanger 
Lufthavn Sola og reiser sammen til 
Dubrovnik. Informasjon om flytider 
kommer i eget brev/mail i god tid før 
avreise.

DAG 1 - 8 Hotel Lacroma er et av de 
absolutt beste hotellene i området. Gled 
deg spesielt til hotellets gode frokost og 
middags buffet. Her finnes både innendørs 
og utendørs basseng. Ønsker du sjøbad og 
strand er det 5 minutters gange fra vårt 
hotell. I tillegg har hotellet spa avdeling og 
trimrom. De fleste kvelder er  det forskjellig 
type musikk på området. Vi anbefaler 
gjerne at du blir med ut til den grønne 
øya Lopud med sin berømte sandstrand. 

En ettermiddag har vi fellestur inn til 
gamlebyen i Dubrovnik som står på Unesco 
sin verdensarvliste. 

Etter en uke er vi klar for hjemreise og 
transfer buss kjører oss ut til flyplassen. 
Vi flyr tilbake til vårt hjemsted.

Turen går til populære Dubrovnik. Vi kan glede våre gjester i 
år med et opphold på Hotell Lacroma, beliggende på halvøyen 
utenfor gamlebyen. Under oppholdet kan du være med reiseleder 
på dagstur til øyene i den vakre skjærgården. En ettermiddag 
besøker vi gamlebyen. 

Dubrovnik
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Pilegrimsvandring

SPANIA

R E I S E F A K T A

DATO 
PRIS 

16.09-23.09
kr. 12 100,-

PRISEN INKLUDERER
Fly Stavanger - Madrid t/r   |  7 netter 
m/frokost  |  6 middager  |  Busstrans-
port i henhold til program  | Utflukter 
som beskrevet  |  Skandinavisktalende 
reiseleder

TILLEGG
• Enkeltrom kr. 1810,-
• Drikke til måltider

PÅMELDINGSFRIST: 15. JUNI

Nord-Amerikas Østkyst

USA

R E I S E F A K T A

DATO 
PRIS 

PRISEN INKLUDERER
Sjåfør fra Boreal Travel-Sør-Vest reiser
Fly t/r New York  |  8 middager I USA og 
Canada  |  10 overnattinger m/frokost  
Utflukter som beskrevet  |  Innreisesøknad 
for USA og Canada

TILLEGG
• Tips til guide
• Utflukter som arrangeres underveis.
• Enkeltrom kr. 7 500,-

PÅMELDINGSFRIST: 25. APRIL

03.08-14.08
ca. kr. 38 900,-

Dette er en rundreise med buss med start og stopp i New 
York. Turen kjøres med europeisk buss, vår egen sjåfør og en 
lokal reiseleder. På turen besøker vi noen av de mest kjente 
severdighetene på østkysten av USA og Canada, vi nevner 
noen:

Nord-Amerikas østkyst 

WASHINGTON  USA’s hovedstad og bosted 
for den amerikanske presidenten. Vi får se 
Capitol Hill, The White House og andre steder 
kjent fra nyheter og filmer/TV serier.

CANADA  Her skal vi besøke flere av de mest 
kjente byene, både Montreal, Quebec og 
Toronto står på vårt program. Og naturligvis 
det mest kjente fossefallet i Nord-Amerika: 
Niagara Falls. 

BOSTON  byen er kjent fra historietimene 
på skolen da vi hørte om tea-partyet som 
fant sted her. Nå får vi se og høre om denne 
sjarmerende byen.

NEW YORK  det store eplet, kjent for sine 
skyskrapere og gule taxier. Og for aldri å sove. 
Vi ser mange av de mest kjente stedene her, 

og dere har muligheten til å gå opp i Empire 
State Building, ta en båttur på Hudson River, 
se frihetsgudinnen og mye, mye mer.
 
Det blir 12 innholdsrike og opplevelsesrike 
dager, hvor du får sett svært mye av den 
amerikanske østkysten. Ønsker du å lese 
fullstendig dag for dag program finner du 
dette på våre nettsider www.sorvestreiser.no

DAG 1 Vi møter vår reiseleder på Stavanger 
Lufthavn Sola, sammen flyr vi fra Stavanger 
via Oslo til Madrid. Informasjon om flytider 
kommer i eget brev/mail i god tid før avreise. 
Transfer til hotellet og overnatting.

DAG 2  Vi kjører til middelalderbyen 
Covarrubias, der besøker vi kirken med 
prinsesse Kristinas sarkofag. Vi har en kort 
vandring på ettermiddagen.

DAG 3 - 6    Vi vandrer fra Poblacìon de Campos 
via Urgos, Carrion De Los Condes, Leon, 
Astorga Poneferrada – O Cebreiro, Sarria, 
Lugo til Santiago. Vandredistansene er fra 8 
km til 17 km pr. dag.  

DAG 7  I dag får vi tid til å utforske Santiago 
før vi til avtalt tid kjører mot Madrid og vårt 
hotell. 

DAG 8  Til avtalt tid kjører vi til flyplassen for 
hjemreise som går via London Gatwick til 
Stavanger.

Mange pilegrimsturer samles i Santiago og beskrives som «små 
bekker» som blir til en stor elv. Vi starter først med et besøk i 
Corvarrrubias hvor vi besøker prinsesse Kristina av Tønsberg sin 
sarkofag og statue. Vi fortsetter videre til Burgos, Carrion De Los 
Condes, Leòn, Astorga, Ponferrada, O Cebreiro, Sarria, Lugo og 
Santiago. 

Pilegrimsvandring
- El Camino de Santiago – veien til apostelen
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Lago Maggiore

ITALIA

R E I S E F A K T A

DATO 
PRIS 

25.08-30.08
kr. 7790,-

PRISEN INKLUDERER
Reiseleder fra Sør-Vest reiser| 5 
overnattinger m/ frokost | Lunsj 
ankomst og avreisedag | 5 middager/
buffet | Utflukter som beskrevet i 
programmet

TILLEGG
• Enkeltrom: kr. 1 100,-
• Drikke til maten

PÅMELDINGSFRIST: 25. MAI

Sør-England med Isle of Wight

ENGLAND

R E I S E F A K T A

DATO 
PRIS 

31.07-05.08
kr. 12 550,-

PRISEN INKLUDERER
Reiseleder fra Sør-Vest reiser | Fly t/r 
London | Lokal buss alle dagene i England 
| 5 netter på hotel i Bournemouth med 
engelsk frokost | 5 middager | Utflukter 
som beskrevet

TILLEGG
• Enkeltrom: kr. 1400,-
• Drikke til maten

PÅMELDINGSFRIST: 1. MAI

DAG 1 Vi møter reiseleder på Stavanger 
Lufthavn Sola og reiser sammen til London. 
Informasjon om flytider kommer i eget brev/
mail i god tid før avreise. Første stopp blir på 
Wisley Garden. Her er både blomster og lunsj 
(ikke inkl). Etterpå kjører vi til Whinchester, 
videre til hotellet i Bournemouth, som blir vår 
base under hele oppholdet. Middag.

DAG 2 I dag skal vi utforske Dorset. Vi kjører 
til fiskerlandsbyen Lulworth Cove. Herfra 
spaserer vi ca.to kilometer til den spesielle 
klippeformasjonen Durdle Door. Videre går 
turen langs halvøya Purbeck med stopp på det 
1000 år gamle Corfe Castle. Turen vår avsluttes 
besøk i badebyen Swanage før retur til hotellet. 
Middag.

DAG 3 I dag skal vi till den vakre ”Blomsterøya”, 
Isle of Wight. Her besøker vi Osborne House; 
villaen i italiensk stil som tidligere var Dronning 
Victoria sin sommerresidens. Fotostopp ved det 

normanniske Carisbrooke Castle før vi fortsetter 
til badebyen Shanklin innen vi drar tilbake til 
fastlandet og hotellet. Middag.

DAG 4 Turen i dag går til sjøfartsbyen 
Portsmouth. Vi går om bord i det legendariske 
skipet HMS Victory, som ligger i de historiske 
verftene. Etterpå tid egenhånd i byen eller 
besøke Spinnaker tårnet. Videre gjennom de 
ville, men romantiske lyngheiene tilhørende 
New Forest Nasjonalpark. Middag.

DAG 5 En av de mest kjente byene i England er 
Salisbury med sin vakre katedral som har det 
høyeste kirketårnet i England. Etter besøk i byen 
fortsetter vi til den historiske byen Colchester – 
hvor vi får en bytur til fots med påfølgende tid 
på egenhånd. Retur til hotellet i Bournemouth. 
Middag.

DAG 6 Vi returnerer til London og sjekker inn på 
flyplassen. 

DAG 1 Vi møter reiseleder på Stavanger 
Lufthavn Sola og sammen reiser vi til Milano. 
Informasjon om flytider kommer i eget brev/
mail i god tid før avreise.  I Milano møter 
vi buss og lokalguide og vi spiser lunsj før 
vi kjører en byrundtur. Deretter kjører vi til 
Lago Maggiore og byen Stresa. Her skal vi bo 
svært sentralt, på Milan Speranza hotel****. 
Frokosten kan vi nyte både inne og ute. Om 
kvelden er det middag på hotellet.

DAG 2  I dag skal vi til de vakre Borromeo 
øyene og vi kommer med privat båt. Vi 
besøker både Isola Bella og Isola Pescatori. 
Retur til hotellet hvor vi har middag om 
kvelden.

DAG 3  I dag skal vi slapper vi av ved hotellet 
og nyter atmosfæren ved Lago Maggiore.
Middag på hotellet om kvelden. 

DAG 4  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 på hotellet om 
kvelden.    

DAG 5  I dag skal vi slappe av ved hotellet og 
bare nyte livet ved Lago Maggiore. Middag 
på hotellet om kvelden.

DAG 6  Tiden er kommet for å ta farvel med 
Lago Maggiore for denne gangen. Vi spiser 
frokost på hotellet før vi setter oss i bussen. 
Vi skal kjøre og besøke en annen flott innsjø, 
nemlig Lago Como, før vi drar til flyplassen i 
Milano. Lunsj og hjemreise.

Dette er en koselig tur hvor vi bor på hotel i Bournemouth. Under 
hele oppholdet har vi utflukter til kjente steder i området, 
inkludert Isle of Wight. 

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

Sør-England med 

Isle of Wight Lago Maggiore
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Arktisk fottur på Svalbard

NORGE

DAG 1  Avreise fra Stavanger via Oslo til 
Longyearbyen. Informasjon om flytider  
kommer i eget brev/mail i god tid før avreise. 
Transfer direkte til vårt hotell. Ettermiddagen 
til egen disposisjon. Til avtalt tid samles vi til 
informasjonsmøte. 

DAG 2-3  Bli med oss på den høyeste 
fjelltoppen rundt Longyearbyen, nyt 
arktisk frisk luft og flott utsikt over hele 
Longyearbyen! På toppen, 1050 m.o.h. spiser 
vi medbrakt ekspedisjonslunsj, varm drikke 
og utsikten. Den andre dagen tar vi turen 
til Fuglefjellet.

DAG 4  Å seile sakte nordøstover mot 
Nordenskiöld breen er en fantastisk 

opplevelse. Vår destinasjon Pyramiden, er 
et russisk gruvesamfunn som ble forlatt i 
1998. Alt er intakt, selv om gatene er øde. Et 
magisk sted. Vi får servert et varmt måltid 
om bord under båtturen. 

DAG 5 I dag gjør vi oss klar til å krysse 
isen og beseire stigende terreng før vi når 
målet – panoramautsikt fra 849 meter over 
havet! Vi går fra hotellet og kommer opp til 
Longyeardalen, hvor vi plutselig står midt i et 
morenelandskap formet av flerfoldige tonn 
is ved foten av Larsbreen. 

DAG 6 Formiddagen til egen disposisjon før 
vi til avtalt tid reiser til flyplassen for avreise 
hjem til Stavanger via Oslo.

Bli med og opplev storslått arktisk natur. Svalbard har verdens 
nordligste bosetning og er et av verdens mest eksotiske reisemål. 
Her finner vi naken natur og et rikt dyre- og fugleliv.

Arktisk fottur på 

Svalbard  

R E I S E F A K T A

DATO 
PRIS 

PRISEN INKLUDERER
Fly Stavanger - Oslo – Longyearbyen t/r
Transfer t/r flyplassen  |  5 over-
nattinger med frokost  |  3 middager  
|  1 fangstmiddag |  Fotturer med 
lokalguide inkludert lunsj med 
nødvendig utstyr  | Båttur til 
Nodenskiôldbreen og Pyramiden 
inkl. lunsj

TILLEGG
• Enkeltrom kr. 3475,-
• Drikkevarer

PÅMELDINGSFRIST:  10. APRIL

20.07-25.07
kr. 19 600,-

Svalbard og isbjørner

NORGE

R E I S E F A K T A

DATO:

PRIS : fra kr. 10.990,- 

Turen seiles med MS Nordstjernen, som 
mange mener er det beste skipet å oppleve 
Spitsbergen med. Grunnen er at skipet ligger 
lavere i vannet og du kommer tettere på 
naturen. Det klassiske treinteriøret på dette 
skipet, kombinert med mye messing og 
moderne komfort, gir reisen en helt spesiell 
nostalgisk atmosfære. Her blir du kjent både 
med mannskap og dine medpassasjerer. 

Felles for begge reiserutene er at første dag 
tilbringes i Longyearbyen. Dag to starter vi 
på reisen fra Longyearbyen mot Barentsburg.  
De neste tre dagene er programmet ulikt, 
avhengig om du velger å reise ut mandag 
eller torsdag.  Felles for begge reiserutene er 

at du får store og mektige opplevelser. Vi kan 
nevne den russiske gruvebyen Barentsburg, 
hvalross kolonien på Moffen, Kongsfjorden 
og Ny-Ålesund, Liefdefjorden og den mektige 
Monacobreen.

Den siste dagen har også flere muligheter 
etter hvilken dag du har avreise på. Om du 
vil høre mer om denne reisen, kontakt oss, vi 
hjelper deg gjerne! 

Ønsker du ekstra dager i Longyearbyen før- 
eller etter reisen så hjelper vi med det.

Opplev det makeløse arktiske landskapet med majestetiske 
fjell, dype fjorder, isbreer og fuglefjell. Nord for Polarsirkelen 
skinner midnattssolen, som gir lange dager og lyse netter. Hvis 
du er ekstra heldig får du se kongen av Arktis; isbjørnen. Vi 
tilbyr to forskjellige reiseruter. Begge varer i seks dager, der en 
eller to av nettene blir tilbragt på land. De resterende dagene 
brukes til seilas langs Spitsbergens vestkyst.

Svalbard og isbjørner 
– et arktisk eventyr

PRISEN INKLUDERER
6 dagers ekspedisjon inkl. full 
pensjon  |  Hotell overnatting i 
Longyearbyen

TILLEGG
• Flyreiser t/r Longyearbyen
• Enkeltlugar
• Drikke til maten

26 avreiser mellom 
06.06 og 29.08
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Murmansk - Kirkenes - Bergen

RUSSLAND

R E I S E F A K T A

PRISEN INKLUDERER
Turguide fra Kirkenes til Kirkenes 
2 overnattinger med halvpensjon på 
Scandic Artic Hotel  |  2 overnattinger 
i Murmansk |  6 overnattinger med 
helpensjon på MS Midnatsol

TILLEGG
• Fly til Kirkenes
• Retur fra Bergen
• Drikke til maten

PÅMELDINGSFRIST: 20.MAI
Etter dette kan vi ikke garantere plass 
på Hurtigruten.

DATO
PRIS 

28.08-07.09
Pris pr pers. i uspesifisert 
innvendig lugar kr. 19 990,-

Pris pr pers. i uspesifisert 
utvendig lugar kr. 20 990,-

DAG 1 Individuell ankomst til Kirkenes, 
og vi samles på Scandic Artic hotel hvor vi 
spiser middag og overnatter. 

DAG 2 Vi starter etter frokost med 
buss og guide fra hotellet. Etter en kort 
kjøretur kommer vi til grenseovergangen 
ved Storskog. Her blir det visum- og 
passkontroll. Underveis får vi fin guiding og 
lærer om stedene vi passerer. Vi ankommer 
Murmansk tidlig kveld. Etter innsjekk på 
hotellet er kvelden fri til egen aktivitet. Vår 
reiseleder hjelper dere med å finne butikker 
og restauranter.

DAG 3  Frokost på hotellet før vi drar 
på en guidet bysightseeing. På denne 
turen besøker vi bl.a. en kirke (kvinner 
må ha med seg hodeplagg) og Kursk-
monumentet. Den guidede turen avsluttes 
på et russisk marked med mulighet 
til shopping. Ettermiddagen er fri til 

egenaktivitet. Murmansk er en spennende 
by med et interessant utvalg av museer, 
kunstgallerier, teater, spa anlegg og 
gode restauranter. For alle som er glad i 
shopping finnes det utallige butikker og 
store kjøpesentre.

DAG 4 Frokost på hotellet. Retur til 
Kirkenes hvor vi får en flott sightseeing før 
vi sjekker inn på hotellet vårt igjen. Middag 
på hotellet om kvelden. 

DAG 5-11 Formiddagen til egen disposisjon 
i Kirkenes, før vi samles i resepsjonen på 
hotellet og kjører til Hurtigruten. Avreise 
med MS Midnatsol fra Kirkenes kl. 12:30 til 
Bergen. Nå følger 6 dager om bord med full 
pensjon og flotte opplevelser. Det er mulig 
å booke de utfluktene en ønsker å delta på, 
ombord på Hurtigruten. 

En fantastisk tur, som kombinerer verdens vakreste 
sjøreise med to dager i Murmansk og fine dager i Kirkenes. 
Utfluktene i Kirkenes og Murmansk er inkludert i prisen. 

Murmansk - 
Kirkenes - Bergen

Fottur til Montenegro - Dubrovnik

KROATIA

Vi bor i Montenegro, Budva, som er en av de eldste byene på 
den øst adriatiske kysten. Her venter en spennende by, der 
vakker natur og turkis vann blandes med historiske byggverk. 
Vi forflytter oss mot Dubrovnik som er Kroatias mest kjente by.

Fottur til 

Montenegro - Dubrovnik

DAG 1 Vi møter vår reiseleder på 
Stavanger Lufthavn Sola, sammen flyr vi 
fra Stavanger til Dubrovnik. Informasjon 
om flytider kommer i eget brev/mail i 
god tid før avreise. Transfer til hotellet 
i byen Budva i Montenegro. Før middag 
informasjonsmøte om ukas vandringer.

DAG 2 - 4   Vi bor i Budva hvor vi har 
vandringer hver dag. Vandringene varierer 
i typisk middel-havsvegetasjon, flotte 
utsikter på vei mot småbyer. Vandring 
ligger mellom 14 til 17 km. Vi tar fergen 
fra Lepetane over Kotorbukta. Videre går 
turen til Dubrovnik. Vandring: ca. 15 km

DAG 5 - 7  Opplev Dubrovnik og dens flotte 
bymur fra middelalderen. Byen står også 
på UNEFCO sin verdensarvliste. Etterpå får 

vi tid på egenhånd. Det blir to vandrerturer 
under vårt opphold i Dubrovnik. Den ene 
går til Konavle og en til øya Lopud. 

DAG 8 Til avtalt tid reiser vi til flyplassen 
for avreise hjem til Norge. DATO 

PRIS 

PRISEN INKLUDERER
Fly Norge-Dubrovnik t/r   |  Transfer 
flyplasshotell t/r  |  7 overnattinger  |  
7 frokoster  |  7 middager  |  5 vandringer 
m/ lunsj/piknik  Utflukter som beskrevet  
Engelsktalende lokal guide 5 dager  |  
Reiseleder   

TILLEGG
• Enkeltrom fra kr. 750,-
• Drikkevarer
• Lunsjer som ikke er beskrevet

PÅMELDINGSFRIST: 10. JULI

11.10-18.10
kr. 11 900,-

R E I S E F A K T A
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Hurtigruta

NORGE

Hurtigruta

NORGE

I april opplever du den arktiske oppvåkningen. 
Lyset er kommet tilbake og varmen brer seg 
igjen over landskapet etter en lang og kald 
vinter. Naturen kles etter hvert i grønne toner. 
På sydgående seiling får du oppleve Lyngen-
fjorden og de majestetiske Lyngsalpene mens 
vi nyter ferske Lyngen-reker på dekk. På vår tur 
med Ms Polarlys vil vår reiseleder og musiker 
underholde deg med slagere og dansemusikk 
fra 50, 60, og 70-tallet.

Midnattsolen opplever du nord for 
Polarsirkelen fra 20. mai. Du får ikke tid til å 
sove. 

Opplevelsene står i kø 24 timer i døgnet. Er det 
ikke naturen som fanger din interesse så er det 
kanskje synet av hval eller havørn på noen av 
våre flotte utflukter. Vi har opplevelsesrike 
gruppeturer fra mai til august.

Høsten er en stille og fin tid å reise. De vakre 
høstfargene gir deg garantert naturopplevelser 
du aldri vil glemme. Meld deg på en av våre 
tradisjonelle høstturer, eller kanskje en 
tematur hvor vi reiser som en gruppe med 
egen reiseleder.

Høsten glir sakte over i mørketiden og 
polarnatten senker seg igjen over vår 
nordligste landsdel. I desember har vi de 
alltid like populære juleturene. Flere og flere 
ønsker å oppleve fellesskapet og julefreden 
om bord på Hurtigrutens vakre skip. Vi har 
valgt ut mannskapet på Ms Finnmarken og Ms 
Trollfjord til å gi dere den rette julestemningen.

Velkommen om bord!

I januar tilbyr vi Jakten på Nordlyset. Ingenting gir deg mer ro i sjelen enn en stjerneklar polarhimmel 
med det spektakulere nordlyset som med sine magiske fargekombinasjoner flakker over himmelen. 

HURTIGRUTEN 
gir deg de flotteste opplevelsene hele året

Fra kr. 11 500,-

KULTURLELLE KONTRASTER 
FRA BERGEN TIL CASABLANCA

Ms Midtnatsol

26. september

Fra kr. 13.950,-

MUSIKK OG OPPLEVELSER
Ms Polarlys

8. april

Fra kr. 16.900,-

FØRSOMMER TUR
Ms Midnatsol

20. mai

Fra kr. 18.500,-

MIDNATTSOLENS LAND
Ms Finnmarken

6. juli

Fra kr.  15.950,-

SENSOMMERTUR
Ms Nordlys

28. august

Fra kr. 16.500,-

KRIGSTUR
Ms Finnmarken 

21. september

Fra kr. 11.200,-

HØSTTUR
Ms Polarlys

3. oktober

Fra kr. 10.500,-

JULETUR
Ms Finnmarken

18. desember

Fra kr. 11.250,-

JUL-OG NYTTÅR
Ms Trollfjord

23. desember

Vi skreddersyr korte og lange turer med Hurtigruten langs 
norskekysten og Hurtigrutens Explorerturer.
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Svalbard

NORGE

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

Bli med oss på en reise som ingen andre cruiseselskaper 
kan tilby. Hurtigrutens ekspedisjonsteam 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 dere.

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 kontinentet på jorden. Kontinentet 
uten noen permanent bosetting, men som er hjem for 
millioner av pingviner.

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

Boreal Travel`s avdeling Sør-Vest reiser, er den største 
agenten for Hurtigruten i Norge. Våre medarbeidere har 
vært på de fleste destinasjoner og kjenner produktet 
godt. Kontakt oss for hjelp og anbefalinger til din
neste reise.

Bli med på et av Hurtigrutens 
ekspedisjonsskip

GRUPPEREISER
Skal du arrangere fagtur, tematur, konferansereise, 

studietur, konserttur, skoletur, foreningstur,

vennetur eller firmatur? Ta kontakt med oss!

Sør-Vest reiser skreddersyr turer til innland og utland for nettopp din gruppe. Reis sammen 

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

oppleve. Vi kommer gjerne med ideer og gode råd. Sør-Vest reiser har 28 års erfaring med å 

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

fly eller cruise.



Torgveien 15 c Hillevåg , 4016 Stavanger
Telefon: 51 82 02 10   

E-mail: sorvestreiser@sorvestreiser.no
www.sorvestreiser.no




