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Kjære gjest!
Vi har nok engang lagt bak oss et innholdsrikt år med mange 
nye opplevelser friskt i minnet. Gjennom jubileumsåret 2013 
gjennomførte Sør-Vest reiser mange nye og klassiske turer. Det er 
alltid gledelig når våre gjester kommer fornøyde hjem etter en tur, 
og det gleder oss spesielt mye når et nytt reisemål blir vel mottatt.

Når vi nå går inn i vårt 26 år med katalogturer, har vi lagt stor vekt på 
tilbakemeldingene fra våre gjester i forarbeidet med turene våre. Vi 
bestreber oss alltid etter å tilby innholdsrike turer med høy kvalitet. 
Vi er derfor glad for at du tar deg tid til å hjelpe oss i dette arbeidet 
ved å skrive dine meninger og kommentarer på evalueringsskjemaet 
ved turens slutt.  

For å nevne noen nyheter for kommende sesong så vil vi trekke 
frem “Gourmet reise i 4 land” som en må-oppleves tur. Her blir vi 
kjent med matkulturen i Østerrike, Slovakia, Slovenia og Ungarn. En 
annen ny tur som nok vil pirre reiselysten hos mange er “Belgia med 
Blomsterteppe”. For de som har savnet turer til Toscana har vi laget 
en tur som kombinerer Toscana og Elba. 

Vi håper at ovennevnte turer, sammen med alle de andre spennende 
reisemålene i katalogen frister deg til å bli med oss på tur! 

Det er med stor glede vi ønsker velkommen til en ny sesong!    

Med hilsen fra alle i administrasjonen, 
reiseledere og sjåfører.

Roy Øiamo
Daglig leder

Ansvarlig utgiver:
SØR-VEST REiSER AS
Torgveien 15 c
N-4016 Stavanger

Layout:
Aksent 

Trykk:
Kai Hansen

Opplag:
8 000

Følg oss på sosiale medier:        

         facebook.com/sorvestreiser       

“
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r e i S e m å l  SiDE DAGER MARS ApRil MAi JUNi JUli AUG SEpT oKT NoV DES 
                BUSSTURER

Allsang på Grensen 41 4

Andre Rieu i Herning  28 3   14       

Barnas Jylland  40 4    23   4    

Belgia med blomsterteppe  74-75 11       11    

Berlin  45 6      14     

Blomsterfest i Salzkammergut  31 8   28       

Blomsterutstilling i Tyskland   55 6     14     

Bornholm  62 8     15     

Espevær  37 1    21   6   

Flensburg  28 4   22     9  

Gardasjøen  42-43 13    27 10  18   

Hansi i Horsens  6 3 7         

Hansi i Salzburg  24 8  30        

Jul på Hovdestøylen 99 4          23

Julemarked Hamburg 95 5         25 

Julemarked Hildesheim 96 5          2

Julemarked lübeck 95 5         25 2

Juletur for hele familien 97 5          3

Karneval Ålborg  29 3   13       

Keukenhof med Blomsterparade 23 9  29        

Kirschberg i Tyrol  60-61 11     3,17     

Kolding - Flensburg  37 4    12  28 25   

København - lübeck  12 6  16        

Københavncruise  10 3 30      7 5  

lista  38 1    24   20   

lysefjorden  36 1    28      

Musikkfest i Alpene  93 10       21   

Musikksommer i Zillertal  56-57 11     5 9    

Musikkvår ved Zellersjøen  30 9   26       

Normadie - Bretagne  66-67 10     20     

Nyttår i Bergen   102 3          30

Nyttår i Hildesheim  101 6          29

Nyttår i København  100 5          29

Nyttår på Hovden  99 3          30

opatija   8-9 12  10   9     

oppdal med Røros og Elden  46-47 8     24     

pinsetur til Vejle  34 4    6      

påske i Bremen  17 6  16        

r e i S e m å l  SiDE DAGER MARS ApRil MAi JUNi JUli AUG SEpT oKT NoV DES 
påske i Tyskland 15 6  16        

påske i Vejle  13 5  16        

påske i Zillertal  11 10  11        

påske i Ålborg  18 3  18        

påske på Fyn  16 5  16        

påske på Jylland 14 5  16        

påske Straand   19 4  17        

Rhinen/Rüdesheim  54 8     3 20    

Rotterdam og Keukenhof 20-21 9  19        

Røvær  38 1    14  23    

San Remo  26-27 13   9    19   

Seefeld   52-53 12     3     

Seljordsmarken  36 3       12   

Sensommer i Tyrol  82-83 11       15   

Slagernatt i Zillertal  76-77 9      19    

Sommer i Tyskland  44 5     9     

Sommeropplevelser på Jylland  79 5      4    

Tour de France  64-65 13     18     

Ølfestival i Bremen   94 5        30  

Åland - Helsingfors  63 7     15      

Aalborg - Skagen  18 4  17    7     

       FLY           

Andre Rieu i Wien  32-33 5   28       

Barnas london   49 4     4     

Beatlesuke i liverpool  78 4      21    

Blomstermarked i Chelsea 39 5   20       

Druefest i Syd-Tyrol  92 6        16  

En smak av italia  48 7     14     

England- Wales  58-59 8     9     

Gourmetreise 4 land  70-71 7      5    

Gran Canaria 7 15 22         

Julemarked Krakow  98 4          6

Julemarked Rüdesheim 96 4          11

Komlefest i Alpene 84-85 5       17   

Kroatia 68-69 8

lisboa -Algarve  80-81 8       12   

Mallorca 22 8  25        

Norsk Militær Tattoo i oslo 25 2   10       

Nyttår i Østerrike 103 5         30

Sør-England  50-51 5     29     

Toscana - Elba  88-89 8       23   

Wellnesuke i italia   68-69 6    10       

       cRUiSE 

Elvecruise 72-73 9      5

Hurtigruten  86-87 12       20 12 

Cruise i Middelhavet 90-91 9        6 

innhold

64 2370 9431 12

82

49 166 82

72

4 5feriekatalog 2014   |   www.sorvestreiser.no www.sorvestreiser.no   |    feriekatalog 2014

På alle våre turer i katalogen er bussreisen og/eller flyreisen inkludert i prisen, samt hotell overnatting og frokost 
på flerdagersturer. (Gjelder ikke tilslutning). Vi har med reiseleder på alle programturene om ikke annet er nevnt i 
programmet.
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BUSS Fly CRUiSE VAlUTA pASS



6 7feriekatalog 2014   |   www.sorvestreiser.no www.sorvestreiser.no   |    feriekatalog 2014

m

Pu
erto R

ico, G
ran

 can
aria

r e i S e F a k t a

dato:  22.03-05.04
priS:  15 400,-                                                 

priSen inkluderer:

• Mat på flyet begge veier

• Hotellopphold med alt inkludert av 

   mat og drikke

tillegg:

Utflukter, vi kan benytte oss av Ving sitt 

utfluktsprogram og booke turer direkte 

under oppholdet. 

Forbehold om endring av hotell.

15
dager paSS

€
id

dkk3
dager

dato:  07.03-09.03
priS:  3 550,-

priSen inkluderer:

• 2 buffeter

• Konsertbillett kategori A

tillegg:

Enkeltrom: 550,-

Fra Haugesund:  200,-

H
an

si H
in

terseer kon
sert i H

orsen
s

hansi hinterseer konsert i horsens! puerto rico, gran Canaria
Vi har gleden av å kunne tilby en opplevelsesrik aften på konsert 
med Hansi Hinterseer i Horsens. Denne karismatiske artisten 
har jubileum i år og opptrer lørdag 8. mars. konserten heter 
“Det beste til jubileet!”

Noen ganger kan vinteren bli for lang, og i år kan vi som 
nyhet friste dere med et deilig opphold på mange Nordmenn 
sin favorittøy: gran Canaria. Her er vi garantert deilige 
temperaturer og sol. 

DaG 1
Avreise fra Haugesund via Stavanger og 
Sandnes med påstigning underveis til 
Kristiansand. Avreise med Superspeed1. Buffet 
om bord. Etter ankomst Hirtshals kjører vi til 
Århus og sjekker inn på vårt hotel. 

DaG 2
Vi har hele dagen til rådighet i Århus, byen som 
er kjent for å være Danmarks handlemekka. Her 
bugner det av butikker. Dersom du foretrekker 
å besøke museer eller kunstutstillinger, er 
Århus rette byen for dette. Her finnes et stort 
kulturelt utvalg. Alt i gå-avstand fra hotellet.

Vi møtes på hotellet til en deilig buffet før vi 
setter oss i bussen og kjører til Horsens og 
turens mål: konserten med Hansi Hinterseer. 
Vi har Kategori A billetter, som vil si at vi har de 
beste billettene som kan kjøpes. Bussen kjører 
oss tilbake til hotellet etter konserten.

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 skal bo på Servatur punta Azul i flotte puerto 
Rico, med nydelig utsikt til Atlanterhavet 
fra vår egen bassengkant. Hotellet ligger 
høyt, og ønsker vi å gå på stranden  er både 
Amadore-stranden og stranden i puerto Rico i 
gangavstand. 

Dette er et familiehotell, med tilbud for store 
og små. For de små kan vi nevne en flott 
lekeplass, egen barneklubb med skandinavisk 
personale og mini-disco når solen går ned. 

Egne basseng for de små finnes også, i tillegg 
til deilig oppvarmet bassen for de voksne. 

Rommene på hotellet er familievennlige, og 
vi kan bo inntil 6 personer i en leilighet, eller 
velge vanlig hotellrom. 

Vår reiseleder møter dere på Sola lufthavn og 
er med på hele turen, helt til vi er trygt tilbake 
på Sola, brune og fine etter 2 uker i Syden. 

r e i S e F a k t a

f
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dato:  10.04-21.04 og 
 09.07-20.07
priS:  11 950,- (påske)

 12 950,- (sommer)

priSen inkluderer:

• 11 middager /buffeter

• Liggestol på returen 

• Utflukt til Krk med lunsj og drikke

• Utflukt til Rovinj 

tillegg:

Enkeltrom: 2.200,-

Fra Haugesund:  200,-

Forbehold om endring av hotell.

12
dager paSS

€
dkk

kroatia er et spennende reisemål ved adriaterhavet. landet er 
for tiden et av de mest populære feriesteder i europa. Sør-Vest 
reiser har hatt denne byen som sitt reisemål de siste årene. På 
årets påsketur  tilbyr vi grand Hotel  tett ved sjøen og sentralt i 
vår ferieby.

DaG 1
Avreise fra Haugesund via Stavanger og 
Sandnes med påstigning underveis til 
Kristiansand. Videre med SuperSpeed1. 
Buffet om bord. Ankomst Hirtshals og 
overnatting ved Århus.

DaG 2
Etter frokost reiser vi til Tyskland og har en 
grensestopp underveis. Vi passerer Hamburg 
og kommer til Hannover området hvor vi spiser 
middag og overnatter.

DaG 3
i dag skal vi til Bayern og underveis har vi flere 
stopp. Vi ankommer området rundt München 
og vårt hotell. Felles middag.

DaG 4
Etter frokost er vi klar for den siste etappen 

som bringer oss til opatija. Vi passerer 
Salzburg og kjører gjennom fjellpasset Hohe 
Tauern. Videre gjennom Slovenia til Kroatia og 
vår ferieperle opatija. Her skal vi bo 5 netter på 
Grand Hotel **** som har perfekt beliggenhet 
i sentrum av opatija. Byen har en 12 km lang 
strandpromenade. palmer, parker, utekafeer 
opplever man langs promenaden. opatija er 
i dag en middelstor by uten å ha mistet sin 
idyll. Det er grønt helt ned til det krystallklare 
havet som sikkert vil lokke deg til et bad. i selve 
sentrum er det anlagt badeområde. Vårt hotell 
har basseng inne, og utenfor er det en terrasse 
og fin park. Våre rom har fin beliggenhet hvor 
du kan nyte utsikten mot sjøen! Velkomstdrink 
og middag om kvelden. Vår sommertur 
har samme program som vår påsketur. på 
sommerturen bor vi på Hotel  Admiral ****  i rom 
med balkong og sjøutsikt.

DaG 5-8
Vi skal de følgende dagene virkelig oppleve og 
nyte feriedrømmen. Hotellet har en mengde 
fasiliteter og det serveres middag og frokost 
under vårt opphold. Her kan du også ta spa 
behandlinger om ønskelig.

DaG 9
Vi tar farvel med opatija og kjører gjennom 
Slovenia og gjennom Alpene i Østerrike. Vi 
kommer inn i Bayern og velger oss en annen og 
ny reiserute denne og neste dag. Vi kjører ut på 
landet gjennom fruktbare Bayern og kommer til 
området Regensburg ved Donau. Her overnatter 
vi og spiser middag.

DaG 10
Etter frokost reiser vi videre nordover gjennom 
den østlige del av Bayern. Vi passerer byene 
Halle og Magdeburg og kommer frem til vårt 
hotell i sørlige del av Hannover. Middag og 
avslapning på hotellet.

DaG 11
Frokost serveres og ferden går videre over 
lüneburger Heide og gjennom Schleswig 
Holstein. Stopp ved Flensburg før vi ankommer 
vårt hotell i Århus. Etter middag anbefaler vi 
en rusletur ned mot domkirken, kanalen og 
latinerkvartalet.

DaG 12
Frokost før vi kjører til Hirtshals. Vi har 
reserverte sitteplasser i Voyager Class. 

Etter ankomst Kristiansand kjører vi til våre 
respektive hjemsteder.

Under oppholdet kan du være med på to 
utflukter som vi har inkludert. En dag får vi 
med oss lokalguide og følger kysten sørover 
og ut til øya Krk. Vi tar en stopp i selve Krk før 
vi besøker landsbyen Vrbnik. Her besøker vi en 
kjent vingård med smaksprøver, lunsj m/drikke. 
Gårdens stolthet er vinen Vrbrinccica Zlathina. 
Retur på ettermiddagen.

En annen dag skal vi se mer av halvøyen istra. 
Vi reiser ut til kysten og besøker den vakre byen 
Rovinj. Byen har spor fra bronsealderen og har 
vært omringet av bymur og porter. Her bor 
mange kunstnere og du får god tid til å kose 
deg i flere av de mange koselige gater og smug. 
Etter opplevelsen kjører vi tilbake til hotellet 
og nyter tilværelsen. Ønsker du en liten båttur 
langs den vakre kysten er reiseleder tilstede og 
hjelper deg med det.

czk

opatija
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dato:  11.04-20.04
priS:  12 990,-

priSen inkluderer:

• 10 middager/buffeter

• Utflukter som beskrevet i programmet

tillegg:

Enkeltrom:  2100,-

Fra Haugesund:  200,-

Forbehold om endring av hotell og artister.

10

3 dkk

dato:  30.03-01.04
 07.09-09.09
 05.10-07.10
priS:  1 990,-

priSen inkluderer:

• DFDS Seaways Oslo-København t/r inkl.lugar.

• Lokalguide København

• Sightseeing i Oslo

tillegg:
• Buffet inkludert 1 drikke kr 250,- pr vei.
• Singel lugar kr 200,- t/r
• Innvendig lugar med seng på gulv kr 100,- t/r
• Utvendig lugar med seng på gulv kr 200,- t/r
• Comfort innvendig lugar med dobbeltseng 
   og TV kr 200,- t/r 
  (gjelder avg. 07.09 og 05.10, Crown) 
• Fra Haugesund kr 200,-

københavncruise påske i Zillertal - Østerrike

Påske i Zillertal

K
øb

en
h

avn
cru

ise

københavn er en by som er i stadig endring og som har klart å 
balansere det moderne med det historiske, og det pulserende 
med det avslappende. elegant som i europa, deilig som i 
Danmark.

en ny påsketur til familien geigers hotel. Hotellet er flere ganger 
er kåret til ett av verdens 99 beste hoteller. De har underholdning 
av kjente østerrikske musikere.  

DaG 1
Avreise fra Haugesund via Stavanger og 
Sandnes med påstigning underveis til oslo. 
Underveis får vi høre om byer og tettsteder 
vi passerer. Etter ankomst oslo sjekker vi inn 
på cruisefergen til DFDS Seaways. Her får vi 
tildelt våre lugarer og kan nyte utseilingen 
langs oslofjorden. Til de som ønsker samles 
vi til første bordsetning i buffet restauranten. 
Senere på kvelden kan vi nyte kveldens 
underholdning eller besøke Taxfree butikkene 
om bord.

DaG 2
Vi spiser frokost buffet ved innseilingen 
til København. Etter ankomst møter vi vår 
lokalguide som skal vise oss byen før vi 
får oppleve København på egenhånd. om 
ettermiddagen kjører vi tilbake til Cruisefergen. 
Vi nyter utseilingen, og samles i restauranten 
for de som ønsker, og nyter kveldens 
underholdning om bord. 

DaG 3
Frokost mens vi nyter innseilingen langs 
oslofjorden. Ankomst oslo kl. 09:45. Vi starter 
med sightseeing i oslo før vi kjører mot 
hjemstedene våre. Gode stopp underveis. 

DaG 1
Avreise fra Haugesund via Stavanger og Sandnes 
med påstigning underveis til Kristiansand. Videre 
med SuperSpeed1.Buffet. overnatting i Jylland.

DaG 2
Frokost på hotellet før vi drar videre gjennom 
Danmark og over grensen til Tyskland. i Gøttingen 
området blir det overnatting og middag.

DaG 3
Vi fortsetter vår reise etter frokost og kjører til 
Østerrike. Sen ettermiddag er vi fremme i Uderns 
og Hotel pachmair. Hotellet her blir vår base de 
neste fire nettene. Vi blir servert en velkomstdrink 
og får informasjon om området. Middag om 
kvelden.

DaG 4
Etter frokost går turen i dag til innsbruck, Tyrols 
hovedstad hvor vi tilbringer formiddagen. om 
kvelden serveres grillbuffet og underholdning.

DaG 5
italia er ikke langt unna og etter frokost kjører 
vi over grensen. Vel tilbake på hotellet venter 
middag. i kveld er det Hoch Tirol som står for den 
lystige musikkunderholdningen.

DaG 6
Det blir en stemningsformiddag med den kjente 
østerrikske grand prix vinneren i folkemusikk: 
March-pirscher. i kveld er det italiensk buffet.

DaG 7
Den siste dagen kan vi slappe av ved hotellet og 
nyte omgivelsene rundt. om kvelden middag og 
underholdning.

DaG 8
Vi setter oss i bussen etter frokost, mette av 
inntrykk, dans, musikk og sang. i løpet av sen 
ettermiddag når vi Hannoverområdet hvor det blir 
middag og overnatting.

DaG 9
Etter frokost forsetter vi turen videre. Stopp ved 
den dansk/tyske grense for grensehandel før vi 
fortsetter til Danmark. Middag og overnatting i 
Jylland.

DaG 10
Frokost på hotellet og avreise til Hirtshals, hvor 
vi går om bord i SuperSpeed1. lunsjbuffet. Fra 
Kristiansand kjører vi til våre hjemsteder.

€
dkk
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Påske i V
ejle

5

dato:  16.04-20.04
priS:  6 950,-

priSen inkluderer:

• 5 middager / buffeter

• 1 påskelunsj m/drikke

• Utflukter med inngang som beskrevet

tillegg:

Enkeltrom:  980,-

Fra Haugesund : 200,-

Forbehold om endring av hotell.

6

dato:  16.04-21.04
priS:  7 580,-

priSen inkluderer:

• 6 middager /buffeter

• Sightseeing i Lübeck

• Blåtur 

• Lunsj og sightseeing i København 

tillegg:

Enkeltrom:  1.200,-

Fra Haugesund:  på forespørsel

københavn-lübeck påske i Vejle
Denne påsketuren er lagt opp som en rundreise hvor vi starter 
med et lite cruise fra oslo til københavn. Videre opphold og 
variert program i populære lübeck. turen avsluttes i Danmark.

DaG 1
Avreise fra Haugesund  via Stavanger og 
Sandnes og påstigninger underveis. Vi 
ankommer oslo om ettermiddagen og sjekker 
inn hos DFDS. pearl of Scandinavia seiler ut 
oslofjorden kl. 16:45 og vi har utvendige lugarer 
ombord. Middag.

DaG 2
Vi våkner opp til frokostbuffet og etter ankomst 
får vi lokalguide om bord som vil vise oss 
Kongens by. lett lunsj før vi drar til Rødby 
og videre til puttgarden. Kort tid etter er vi i 
Hansabyen lübeck hvor vi skal bo tre netter. Vi 
sjekker inn på vårt hotell og møtes til middag 
om kvelden.

DaG 3
Frokost serveres og vi er klare til å oppleve denne 
historiske byen som har fått bevare sin gamleby. 
En lokalguide blir med i bussen før vi avslutter 
med en liten tur til fots. Ved lunsjtid kjører 
vi ut til kysten på en liten blåtur. Vi besøker 
et populært sted, her er det bare å glede seg! 
Avslapning før kveldens middag på hotellet.

DaG 4
Frokost og i dag er butikkene åpne! Mange 
vil sikkert finne veien til byens gågate og alle 
de små spennende butikkene som finnes i 
“Altstadt”. om kvelden går vi ut sammen for å 
spise middag i gamlebyen.

DaG 5
Etter frokost reiser vi til Flensburg og nytter 
anledningen til litt grensehandel før vi kjører inn 
i Danmark. i ettermiddag kjører vi litt utenfor 
motorveien og får se nye sider av Jylland. Vi 
ankommer Århus hvor det blir middag og 
overnatting.

DaG 6
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. 

€
dkk

en av våre populære påsketurer hvor vi bor og spiser godt på 
Best Western torvehallerne midt i byens sentrum. Dette blir en 
behagelig tur med korte etapper under oppholdet.

DaG 1
Turen starter i Haugesund, via Stavanger 
og Sandnes med påstigninger underveis til 
Kristiansand. Buffet under overfarten. 
Ankomst Vejle om kvelden.

DaG 2
Frokost. i dag er butikkene åpne i Tyskland 
og vi tilbyr dagstur til Flensburg med sin 
hyggelige gågate og det blir gjerne litt tid for 
grensehandel. Vel tilbake på vårt hotell slapper 
vi av før velkomstdrink og tre-retters middag 
med kaffe.

DaG 3
Etter en god frokost er vi klar for utflukt til 
Kolding. Her besøker vi den siste kongeborg 
Koldinghus. Vi får en omvisning før vi kan ta 
en liten rusletur i sentrum. Deretter utflukt 
på landet til KRyBily. En av Danmarks fineste 
kroer er klare med deilige påskesnitter /drikke. 
Tre-retters middag på hotellet.

DaG 4
Etter frokost venter Vejle, Danmarks 

hyggeligste handelsby med sin 900 meter 
lange gågate. Rundt hotellet finner du 
flere koselige spisesteder. Etter lunsj tar vi 
en tur ut på landet og besøker Bindeballe 
Købmandsgaard. Denne gamle gården 
er i full drift med utsalg og Danmarks 
største købmandsmuseum med over 5000 
forskjellige varer. Her kan man også kjøpe 
ettermiddagskake og kaffe evt. lett lunsj. Før 
middag kommer en vinkelner og lar de som 
ønsker smake både rød og hvit vin. Siden 
serveres tre-retters middag og kaffe.

DaG 5
Frokost og avreise til Hirtshals. Buffet om bord 
på seilingen til Kristiansand. Tilbake til våre 
hjemsteder.

€
dkk



14 15feriekatalog 2014   |   www.sorvestreiser.no www.sorvestreiser.no   |    feriekatalog 2014

R e i s e f a k t a

m dageR

R e i s e f a k t a

m dageR passid

Påsken
 i Tysklan

d

Påske p
å Jyllan

d

dato:  16.04-21.04
priS:  6 995,-

priSen inkluderer:

• 5 middager/buffet

• Alle utflukter med buss

tillegg:

Enkeltrom:  1 600,-

Fra Haugesund:  200,-

6dkk

dato:  16.04-20.04
priS:  6 550,-

priSen inkluderer:

• 3 middager

• 2 lunsjer

• 1 buffet utreise

• Utflukter med inngang som beskrevet

tillegg:

Enkeltrom: 880,-

Fra Haugesund:  200,-

Forbehold om endring av hotell.

5

påske på Jylland påske i tyskland                                    
kom og bli med på opplevelser i den vakreste del av Danmark! 
opphold på Montra Hotel Sabro kro i påsken. Vi besøker kjente 
og ukjente steder på Jylland og har fire netter på et av Sør-Vest 
reisers mest populære hoteller.

DaG 1
Avreise fra Haugesund via Stavanger og 
Sandnes med påstigning underveis til 
Kristiansand. Videre med SuperSpeed1. Buffet 
ombord. Etter ankomst Hirtshals kjører vi til 
vårt hotell.

DaG 2
Montra Hotel Sabro Kro er kjent for sine 
gode værelser, deilige måltider og hyggelig 
betjening. Etter en god frokost reiser vi 
til Djursland nord for Århus. Vi besøker 
kjente Randers Regnskov før opplevelsene 
fortsetter i Ebeltoft hvor man kan vandre i 
denne sjarmerende landsbyen. Avslappende 
ettermiddag før kveldens middag.

DaG 3
Etter frokost skal vi besøke et av de vakreste 
områdene i Danmark! Søhøjlandet med 
Silkeborgsjøen. i Silkeborg ligger Kunst 
Centeret Silkeborg Bad med sine spennende 
utstillinger. Etter besøk her kjører vi til den 
nostalgiske havnen og tar ut på en båttur 

mellom bølgende åser og skoger. Under 
seilasen serveres lunsjpakke /drikke. Etter 
opplevelsen reiser vi med bussen opp til 
Himmelbjerget med fantastisk utsikt over 
Søhøjlandet. Retur tilbake til hotellet. 
Middag om kvelden. 

DaG 4
Frokost og det er lørdag med åpne butikker. 
Århus med sine populære gågater og bykanal 
ligger kun 20 minutter fra hotellet. Byen er 
kjent for sine varierte butikker og store utvalg 
av museer. Ved lunsjtid kjører vi til Svostrup 
Kro som ligger vakkert til ved Gudeåen. Deilige 
danske smørbrød serveres i omgivelser du vil 
huske. Avslapning på hotellet før påskemiddag 
med stemningsmusikk utover kvelden.

DaG 5
Etter frokost reiser vi til Hirtshals og tar 
SuperSpeed1 til Kristiansand. Reserverte 
sitteplasser på Voyager Class. Retur til våre 
hjemsteder. 

en tradisjonsrik påsketur til Nord-tyskland. Vi bor på et godt 
hotell ved Hannover. Under oppholdet har vi et variert program 
og tid på egenhånd.

DaG 1
Avreise fra Haugesund via Stavanger og 
Sandnes med påstigning underveis til 
Kristiansand. Vi seiler med Superspeed1. 
Buffet. Etter ankomst Hirtshals kjører vi til 
vårt hotell.

DaG 2
Frokost. Stopp ved den dansk/tyske grense for 
handel og lunsj. Sen ettermiddag ankommer 
vi vårt hotell ved Hannover hvor vi skal bo 
de neste tre nettene. Hotellet har sauna og 
svømmebasseng. Middag om kvelden.

DaG 3
Frokost. i dag skal vi følge i brødrene Grimm 
sine fotspor. Vi kjører Eventyrveien som går 
langs elva Weser. lokalguide i Hameln. Båttur 
på elva Weser. Middag om kvelden. 

DaG 4
Frokost før turen går til Hannover med 
sightseeing hvor vi får se og høre byens 
historie og se noen av severdighetene. Tid på 
egenhånd til lunsj og besøk i byens sentrum. 
Middag på hotellet. Vi kler oss i litt varmt tøy 

og drar til Hessl. Her feirer vi påskeaften med 
lokalbefolkningen og brenner påskebål. Retur 
til hotellet.

DaG 5 - 6
Vi reiser nordover med stopp underveis. 
overnatting i Jylland. Avreise med 
Superspeed1, med reserverte sitteplasser. 
Fra Kristiansand kjører vi til våre hjemsteder.

€
dkk
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R e i s e f a k t a

m dageR

R e i s e f a k t a

m dageR passid

Påsken
 i B

rem
en

6

dato:  16.04-21.04
priS:  6 995,-

priSen inkluderer:

• 5 middager/buffet

• Utflukter som beskrevet

tillegg:

Enkeltrom:  1 800,-

Fra Haugesund: 200,-

Påske p
å Fyn

5

dato:  16.04-20.04
priS:  7 950,-

priSen inkluderer:

• 4 middager/buffet

• Sitteplass retur

• Program som beskrevet

tillegg:

Enkeltrom:  800,-

Fra Haugesund:  200,-

påske på Fyn påske i Bremen                                      
På denne turen kombinerer vi besøk og opplever det fine slottet 
Ulriksholm, Johannes larsens museum i kerteminde, koldinghus 
slott og byene kolding og Vejle. Utflukt til flensburg.

i år har vi laget en ny påsketur til Bremen. Byen er kjent fra historien 
om de fire musikanter. Under oppholdet blir det byvandring og 
havnecruise. 

DaG 1
Avreise fra Haugesund via Stavanger og 
Sandnes med påstigning underveis til 
Kristiansand. Buffet på overfarten til Hirtshals. 
i Danmark overnatter vi i Vejle. Ved ankomst 
hotellet vårt serveres varm suppe og brød før vi 
finner sengen.

DaG 2
Frokost på hotellet og utflukt til Flensburg. 
Tid til egen disposisjon i sentrum og på otto 
Duborg. Retur til hotellet hvor vi samles igjen 
til middag.

DaG 3
Etter frokost drar vi til Ulriksholm Slott hvor 
slottsherren viser oss rundt. Slottet har historie 
helt tilbake til Christian iV. Kaffe og kake før vi 
fortsetter til Kerteminde. Nå er det Johannes 
larsen Museet som står for tur. Museet viser 
både herr og fru larsens maleriske verker, samt 
forteller historien om hvordan de bygget opp 
et kunstnerisk fristed for malere, billedhuggere 
og forfattere. lunsj og retur til hotellet. Før 
middag blir det vinsmaking.

DaG 4
påskeaften tilbringes i den jyske byen Vejle. 
Her kan vi vandre i de koselige gatene, sette 
oss ned og ta en kopp kaffe eller gå i butikker. 
Her finnes noe for alle og enhver. Etter noen 
timer her reiser vi til Kolding. omvisning i byen 
med lokalguide på Jyllands siste kongeborg, 
Koldinghus festning. Tid på egenhånd i 
Kolding. Middag på hotellet om kvelden.

DaG 5
Etter frokost kjører vi til Hirtshals og går om 
bord i SuperSpeed1. Reservert stol. Etter 
ankomst Kristiansand fortsetter vi til våre 
respektive hjemsteder.

€
dkk

€
dkk

DaG 1
Avreise fra Haugesund via Stavanger og 
Sandnes. Videre til Kristiansand. Vi seiler med 
Superspeed1. Buffet om bord. overnatting i 
Nord-Jylland.

DaG 2
Stopp ved den dansk/tyske grense for handel 
og lunsj. Vi ankommer hotellet i Bremen, 
beliggende i gangavstand til sentrum. 

DaG 3
Etter frokost på hotellet møter vi en lokalguide 
og blir med på en 2 timers byvandring. Dette 
er den beste måten å bli kjent med byen på, 
gjennom øynene til de som har bodd der hele 
livet. Vi har litt tid på egenhånd i sentrum 
før vi møtes igjen. Det sies at ingen tur til 
Bremen er komplett uten et havnecruise, og 
vår tur til å oppleve det står klar. om bord er 
det mulig å kjøpe både mat og drikke. Turen 
varer i halvannen time. Ettermiddagen til fri 
disposisjon. Middag på hotellet om kvelden. 

DaG 4
i dag har vi hele dagen til egen disposisjon om 
kvelden møtes vi i resepsjonen og går sammen 
til Rådhuskjelleren hvor vi får servert god, tysk 
mat. 

DaG 5 
Vi forlater Tyskland og kjører nordover med 
stopp underveis. overnatting i Jylland. 

DaG 6
Frokost før vi forlater hotellet. Avreise 
med Superspeed 1 med reservert stol. Fra 
Kristiansand kjører vi til våre hjemsteder.
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a
alb

org-Skagen
 og Påske i a

alb
org

Påske p
å Straan

d

r e i S e F a k t a

m

dato:  18.04-20.04 
priS:  2 990,-

priSen inkluderer:

• Besøk til Store Restrup Herregård inkludert 

   lett servering og vinsmaking 

tillegg:

Enkeltrom:  500,- 

Fra Haugesund:  200,- 

3
dager paSS

r e i S e F a k t a

m dager id
4 dkk

dato:  17.04-20.04
 07.07-10.07

priS:  3 990,-

priSen inkluderer:

• 2 middager 

• Lokalguide i Skagen 

• lett servering og vinsmaking på 

   Store Restrup Herregård

tillegg:

Enkeltrom:  690,-

Fra Haugesund:  200,-

Forbehold om endring av hotell.

aalborg-Skagen

påske i aalborg

en flott tur hvor vi har korte kjøreetapper, ser mye av Nord-
Jylland med omvisning i Skagen og besøk på Store restrup 
Herregård.

koselig Påsketur til Nordens Paris aalborg, med utflukt til 
Store restrup Herregård.

DaG 1 
Avreise fra Haugesund via Stavanger og 
Sandnes med påstigning underveis til 
Kristiansand. Avreise med Super Speed1. Vi har 
reserverte sitteplasser om bord. Etter ankomst 
Hirtshals kjører vi til Comwell hotell i Rebild 
like utenfor Aalborg. 

DaG 2 
Etter frokost setter vi kursen mot kunstnerbyen 
Skagen. Her blir vi møtt av lokalguiden vår som 
skal vise oss Skagen. Vi får tid til å rusle rundt 
på egenhånd før vi velger en annen rute tilbake 
til hotellet vårt hvor det blir middag og sosialt 
samvær. 

DaG 3 
Frokost før vi har anledning til å bli kjent med 
Aalborg. Aalborg er en by som har mye å by på, 
og i dag har vi formiddagen til egen disposisjon 
før vi kjører vi til Store Restrup Herregård 
hvor det blir smørbrød og vinsmaking. på vei 
tilbake til hotellet har vi en stopp på Aalborg 
Storsenter. om kvelden samles vi til middag og 
felles hygge på hotellet. 

DaG 4 
Frokost på hotellet før vi kjører til Hirtshals 
hvor Super Speed har avgang kl. 12:15. Vi har 
reserverte sitteplasser om bord. Etter ankomst 
Kristiansand kjører vi tilbake til våre hjemsteder. 

DaG 1 
Avreise fra Haugesund via Stavanger og 
Sandnes med påstigning underveis til 
Kristiansand. Videre med SuperSpeed1. 
Reserverte sitteplasser ombord. Etter 
ankomst Hirtshals kjører vi til vårt hotell 
som ligger sentralt i Aalborg. 

DaG 2 
Frokost før vi har anledning til å bli kjent 
med Aalborg. Aalborg er en by som har 

mye å by på, og i dag har vi formiddagen 
til egen disposisjon. Ettermiddagstur til 
Store Restrup Herregård hvor det blir lett 
servering og vinsmaking. 

DaG 3 
Frokost på hotellet før vi kjører til 
Hirtshals. Avreise med Super Speed1. Vi 
har reserverte sitteplasser ombord. Etter 
ankomst Kristiansand, kjører vi tilbake til 
våre hjemsteder. 

dkk

r e i S e F a k t a

m

dato:  17.04-20.04
priS:  5 865,-

priSen inkluderer:

• 3 middager

• Inngang Norsk Skimuseum

• Inngang Eidsborg Stavkirke og 

   Vest-Telemark museum

tillegg:

Enkeltrom:  690,-

Til Haugesund: 100,-

4
dager id

NOk

Quality Straand hotel i Vrådal danner rammen rundt denne 
påsketuren. Her venter god mat og mulighet for hyggelig selskap 
eller en svømmetur i hotellets basseng. Under oppholdet har 
vi utflukter, blant annet til Skimuseet i Morgedal. om kveldene 
hygger vi oss med levende musikk.

påske på Straand

DaG 1
Vi starter i Sandnes og Stavanger, før vi kjører 
til Haugesund og videre over Haukeli til Vrådal. 
Vi stopper underveis, slik at det blir mulighet 
for å kjøpe litt lunsj. Middag på hotellet om 
kvelden og levende musikk etterpå.

DaG 2
Vi starter dagen med frokost på hotellet 
før vi kjører til sentrum hvor vi tilbringer 
formiddagen. Retur til hotellet. Middag på 
hotellet om kvelden og levende musikk etterpå.

DaG 3
i dag tar vi en rundtur i Telemark, via Dalen til 
Eidsborg. Der stopper vi og besøker Eidsborg 
Stavkirke og det tilhørende Vest-Telemark 
museum. Museet ble kåret til Årets museum 
i 2012, og her får vi et innblikk i hvordan livet 
artet seg i Telemark for 100 år siden. Videre 
besøker vi Norsk Skimuseum i Morgedal, hvor vi 
ved hjelp av lyd og bilder kan følge skisportens 

historie, med spesielt blikk på Sondre Norheim 
og hans betydning for sporten. Middag på 
hotellet om kvelden og levende musikk etterpå. 

DaG 4
i dag kjører vi Setesdalen hjemover og videre 
til Sandnes og Stavanger, før vi ender turen i 
Haugesund. 
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Rotterd
am

Dette er en helt ny tur. Vi bor fire netter i rotterdam, på den 
ærverdige amerikabåten SS rotterdam, som nå er omgjort til 
hotell. Her kan du få tilbake cruisefølelsen fra 50 tallet, uten 
å være redd for høye bølger. i tillegg besøker vi den kjente 
keukenhof parken og får se det nydelige blomsterhavet der.

DaG 1
Vi drar fra Haugesund om morgenen via 
Stavanger og Sandnes med påstigning 
underveis til Kristiansand. Her går vi om bord 
i Superspeed1. Under overfarten koser vi oss 
med deilig buffet. i Danmark overnatter vi i 
Jylland.

DaG 2
Vi fortsetter turen mot Holland, og har en fin 
dagsetappe som ender i Bremen. Middag på 
hotellet om kvelden. 

DaG 3
Vi kjører det siste stykket til Nederland, og drar 
til Rotterdam. Her skal vi være på amerikabåten 
SS Rotterdam, med sine nyrestaurerte lugarer 

tilbake til  opprinnelig utseende fra 50 tallets 
glansdager. Det hersker en helt spesiell 
atmosfære om bord og vi er sikker på at du 
vil like denne annerledes opplevelsen. Skipet 
har alt et cruiseskip skal ha, i form av barer og 
restauranter. Middag om bord. Blir det kanskje 
ved kapteinens bord?

DaG 4
Etter frokost på hotellbåten, møter vi 
lokalguiden som skal vise oss byen. Vi får 
halvannen times sightseeing  i Rotterdam. 
Deretter har vi tid til egen disposisjon før vi 
møtes igjen om kvelden. i kveld skal vi spise på 
restaurant  i byen. 

r e i S e F a k t a

m dager paSS
9

dato:  19.04-27.04
priS:  10 490,-

priSen inkluderer:

• Guidet tur i Rotterdam

• Guidet tur i Amsterdam

• Kanalcruise i Amsterdam

• Inngang på Keukenhof

tillegg:

Enkeltrom:  2000,-

Fra Haugesund: 200,-

Forbehold om endring av hotell.

€
dkk

DaG 5
i dag skal vi til Amsterdam, som ligger bare 
en times kjøring unna. Her får vi omvisning 
av lokalguide og naturligvis et lite 
kanalcruise. Tid på egenhånd i Amsterdam 
før vi møtes og kjører tilbake til Rotterdam. 
Middag på restaurant i Rotterdam om 
kvelden. 

DaG 6
Vi kan ikke være i Nederland om våren 
uten å besøke Keukenhof. Denne flotte 
parken er bare åpen noen få uker hvert 
år og viser det vi forbinder med Holland: 
tulipaner! Vi drar til Keukenhof og får 
noen timer til å gå rundt og se de vakre 
blomstene i alle mulige farger. på vei 
tilbake til hotellet kjører vi langs kysten og 

innom byen den Haag, slik at vi kan se hvor 
EU Domstolen ligger. Middag om bord om 
kvelden.

DaG 7
Turen går hjem over og vi overnatter 
i Tyskland i området rundt Hamburg. 
Middag på hotellet.

DaG 8
Fra Hamburg fortsetter vi nordover, og 
siste overnatting blir i Jylland.

DaG 9
Etter frokost kjører vi til Hirtshals og går 
om bord i SuperSpeed1. Buffet om bord. 
Etter ankomst Kristiansand fortsetter vi til 
våre respektive hjemsteder.

rotterdam med 
keukenhof             
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R e i s e f a k t a

m

Dato:  xx.xx-xx.xx.
PRis:  xxx,-

PRisen inkluDeReR:

• 2 overnattinger Utsikten hotell

• 2 frokoster

• 2 middager

• Inngang utvandrermuseum i Kvinesdal

• Utflukt lørdag

tillegg:

Enkeltrom  xxx,-

Fra Haugesund   xxx,-

12
DageR Pass

€

R e i s e f a k t a

m DageR Pass

K
eu

ken
h

of m
ed

 b
lom

sterp
arad

e

dato: 29.04-07.05
priS:  12 790,-

priSen inkluderer:

• Besøk på ostegård

• Blomsterparade

• Inngang Keukenhof

• Guidet tur i Vollendam/Edam og 

   Monnickendam

• Tur til Amsterdam inkl. kanalcruise

• Besøk på Zaanse Scans

• Besøk på blomsterauksjon

tillegg:

Enkeltrom:  2000,-

Fra Haugesund:  200,-

9

M
allorca

r e i S e F a k t a

dager paSS
€8

dato:  25.04-02.05
priS:  9 950,-

priSen inkluderer:

• Hotel Morito med all inclusive*

• Utflukter med lokalguide/buss

*all inclusive er: frokost, lunsj og middag, alle 

lokale drikkevarer.

tillegg:

Enkeltrom: 870,-

Forbehold om endring av hotell og flytider.

Den spanske øya Mallorca går aldri av moten og vi reiser akkurat 
når sesongen starter og det er behagelige temperaturer. 

Dette er en nydelig tur hvor vi får sett mye av Nederland og 
opplevd det vi forbinder med landet; flotte blomster! 
Høydepunktet på turen er blomsterparaden. 

DaG 1
Vi møter vår reiseleder på Stavanger lufthavn 
Sola og flyr med Thomas Cook Airline direkte til 
ferieparadiset Mallorca. Under oppholdet bor vi på 
det velkjente Hotel Morito i Cala Millor. Hotellet 
har en fantastisk terrasse der vi samler oss både 
før og etter middag.

DaG 2
Bli kjent med hotellet, gågaten og omgivelsene. 
Reiseleder tar deg med på vandring i gågaten, 
strandpromenaden og i det gamle sentrum av 
Cala Millor mot Cala Bona.Resten av dagen er til 
fri disposisjon, hvor en kan boltre seg i det klare 
vannet og kjenne sanden under føttene eller ligge 
ved bassenget. Middag på hotellet om kvelden

DaG 3
i dag tar vi sjøveien fra Cala Millor sørover  til Cales 
de Mallorca. Vi har med oss lokalguide fra Cales de 
Mallorca og resten av turen. En nydelig tur langs 
den flotte kysten. Buss venter oss på kaien og vi 
besøker en ekte bodega hvor vi får omvisning og 
lunsj. Retur til hotellet. Ettermiddagen er til fri 
disposisjon før vi møtes til middag om kvelden. 

DaG 4
Carpe diem/grip dagen – og vi gjør det til gangs! 
Vi har hele dagen til å slappe av, bade, sole (husk 

solfaktor!) eller shoppe, dra på sykkeltur. Vi møtes 
til middag om kvelden.

DaG 5
En ukjent turistattraksjon for de fleste er den 
spektakulære ‘Sóller Railway’. Denne får vi 
muligheten til å oppleve. Vi kjører til palma, hvor 
vi tar toget til Soller og deretter trikken videre til 
puerto Soller hvor vi kan kjøpe lunsj. Vi får også tid til 
å rusle litt rundt i puerto Soller før bussen henter oss 
og vi drar tilbake til hotellet. 

DaG 6
Dagen er til fri disposisjon, men for de som ønsker 
en tur, vil reiseleder være med og ta lokalbussen til 
puerto Cristo og dragegrottene.

DaG 7
Dagen er til fri disposisjon. De som ønsker det kan 
ta lokalbussen inn til palma, og gå der i butikker 
eller se katedralen. 

DaG 8
Tiden er kommet for å pakke kofferten og vende 
nesen hjem til Norge. Vi har egen transport til 
flyplassen, og etter å ha tatt farvel med vårt 
vertskap setter vi av sted. Vi flyr direkte fra 
Mallorca og hjem til Sola. 

f

mallorca keukenhof med blomsterparade                                    

DaG 1
Vi drar fra Haugesund om morgenen via 
Stavanger og Sandnes med påstigning 
underveis til Kristiansand. Her går vi om bord i 
Superspeed1. Under overfarten koser vi oss med 
deilig buffet. i Danmark overnatter vi i Jylland.

DaG 2
Vi fortsetter turen mot Holland, og har en fin 
dagsetappe som ender i Bremen. Middag på 
hotellet om kvelden. 

DaG 3
Vi kjører det sistes stykket til Nederland, og drar 
til Maarsbergen. Her skal vi være på samme 
hotell i fire netter. Det blir en flott base for våre 
blomsteropplevelser. Etter at vi har installert oss 
på rommene, møtes vi igjen til middag på hotellet. 

DaG 4
Etter en tidlig frokost starter blomster-
opplevelsene. Vi kjører til blomster auksjonen i 
Aalsmeer. Deretter kjører vi til Amsterdam hvor 
vi får en guidet tur etterfulgt av et kanalcruise. 
Naturligvis blir det litt tid på egenhånd i
Amsterdam før vi returnerer til hotellet vårt hvor 
vi spiser middag. 

DaG 5
i dag står opplevelsene i kø! Først skal vi få se 
den fantastiske blomsterparaden, før vi går til 
Keukenhof parken og får gå rundt der.

DaG 6
i dag skal vi besøke flere kjente hollandske byer, 
Volendam, Edam og Monnickendam. og vi 
kan ikke være i Holland uten å besøke en ekte 
ostegård eller se treskoproduksjon! Retur til 
hotellet for middag.

DaG 7
Turen går hjem over og vi overnatter i Tyskland i 
området rundt Hamburg. Middag på hotellet.

DaG 8
Fra Hamburg fortsetter vi nordover, og siste 
overnatting blir i Jylland.

DaG 9
Etter frokost kjører vi til Hirtshals og går om bord 
i SuperSpeed1. Buffet om bord. Etter ankomst 
Kristiansand fortsetter vi til våre respektive 
hjemsteder.

€
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dato:  10.05-11.05
priS:  3 900,-

priSen inkluderer:

• 1 kveldsmåltid

• Bysightseeing med buss og lokalguide 

   i oslo 

• Busstransport Gardermoen - Oslo -

  Gardermoen 

• Billett til Norsk Militær Tattoo med

   meget god sitteplass.

tillegg:

Enkeltrom:  300,-

Forbehold om endring i programmet.

28

dato:  30.04-07.05
priS:  11 965,-

priSen inkluderer:

• 8 middager/Buffeter

• Konsertbillett kategori 4

• Utflukter som beskrevet

tillegg:

Enkeltrom:  1 600,-

Fra Haugesund:  200,-

hansi hinterseer konsert i Salzburg norsk militær tattoo
Hansi Hinterseer og hans tyske slagermusikk  blir vi aldri lei 
av, og vi har i år gleden av å invitere til konsert med Hansi i 
Mozartbyen Salzurg.

Med nesten tusen medvirkende og 20 000 tilskuere er Norsk 
Militær tattoo landets største innendørsarrangement. i år har 
du muligheten til å bli med oss til oslo Spektrum, hvor akershus 
festning gjenskapes, og fylles med spektakulær underholdning.

DaG 1
Avreise fra Haugesund via Stavanger og 
Sandnes underveis til Kristiansand. Vi seiler 
med Superspeed1. Buffet om bord. Etter 
ankomst Hirtshals kjører vi til Århus og sjekker 
inn på vårt hotell. 

DaG 2
Etter frokost fortsetter vi turen gjennom 
Danmark over grensen til Tyskland. 
Vi overnatter i området rundt Göttingen og 
spiser middag på hotellet om kvelden. 

DaG 3
i dag når vi vårt mål for reisen – 
Salzkammergut. Her blir vi møtt med smil og 
varme fra vårt vertskap. 

DaG 4
Første dag i Salzkammergut tilbringes om bord 
i båt på Wolfgangsee. Dette blir en musikalsk 
tur, da vi blir møtt med folkemusikk både om 
bord og på land. Underveis får vi smake lokale 
spesialiteter fra de mange standene som står 
på strandpromenadene. Mange østerrikere er 
iført sine nydelige drakter, og har du selv en 

Dirdl, ta den gjerne med, det vil garantert gjøre 
lykke! Middag på hotellet om kvelden.

DaG 5
Vi har formiddagen til egen disposisjon, før vi 
gjør oss klar til turens høydepunkt: Konsert i 
Salzburg Arena med Hansi Hinterseer! Med seg 
på scenen har han Tiroler Echo.

DaG 6
Vi tar farvel med Salzkammergut og Østerrike 
for denne gang og kjører tilbake hjemover. 
Vi overnatter i området omkring Hannover, 
middag på hotellet om kvelden.

DaG 7
i dag er det retur over grensen til Danmark. Vi 
stopper for grensehandel før vi kommer til vårt 
hotell i Jylland, hvor vi spiser middag.

DaG 8
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. 

DaG 1
Vi møtes på Stavanger lufthavn Sola og flyr formiddagsfly direkte til oslo lufthavn. Der venter 
egen buss som tar oss inn til oslo sentrum. Vi sjekker inn på hotellet før vi gjør oss klare til å dra til 
oslo Spektrum for å se den flotte paraden med både vår egen garde og orkestre fra andre land. 
og vi har sikret oss veldig gode billetter til forestillingen. 

for 2014 frister programmet med følgende:
• 3rd United States Infantry Regiment (Old Guard) Fife and Drum Corps     - USA
• The Band of the Moscow Suvorov Military Music College                        - Russland
• The Royal Marine Band                                                                         - England
• Den Kongelige Livgardes Tambourkorps                                               - Danmark
• Arméns Musikkår                                                                                 - Sverige
• Finnish Guards band                                                                             - Finland
• The Royal Netherlands Army Band “Johan Willem Friso”                       - Nederland
• Club Piruett Elite team                                                                         - Estland
• Oslo Filharmoniske Kor ”tattoo koret”                                                      - Norge
• Kongelig Norske Marines musikkorps                                                        - Norge

Etter konserten returnerer vi til hotellet hvor vi har felles kveldsmåltid. 

DaG 2
Frokost inntas på hotellet om morgenen. Deretter får vi en guidet sightseeing i hovedstaden før vi 
drar til oslo lufthavn og returnerer til Stavanger om ettermiddagen. 

f
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dato:  09.05-21.05
 19.09-01.10
 
priS:  14 530,- (påske)   
 15 300,- (sensommer)

priSen inkluderer:

• Utflukt til Monaco/Monte Carlo by night

• Utflukt til Dolce Aqua – det urørte Italia

• Utflukt til Piemonte – vindistriktet

tillegg:

Enkeltrom:  1 600,- 

Fra Haugesund:  200,- 

Forbehold om endring av hotell.

San
 Rem

o

San remo ligger vakkert til på den italienske Blomsterrivieraen. 
og i år har vi valgt å reise hit på de vakreste årstidene, når 
blomstene står i full blomst. Under oppholdet bor vi på det flotte 
Hotel Paradiso**** som ligger sentralt til byens sentrum og like 
ved stranden. inkludert i reisen har vi flotte utflukter til Monaco/
Monte Carlo, Dolce aqua og til Piemonte. resten av tiden har vi 
til egen disposisjon i San remo.

DaG 1
Avreise fra Haugesund via Stavanger og 
Sandnes med påstigning underveis til 
Kristiansand. Vi seiler med SuperSpeed1. Buffet 
om bord. Etter ankomst Hirtshals kjører vi til 
vårt hotell på Jylland.

DaG 2
Etter frokost på hotellet fortsetter vi gjennom 
Jylland til den tyske grense. Vi bevilger oss et 
stopp her, slik at vi kan shoppe og spise lunsj. 
Videre passeres Nord-ostseekanalen samt 
storbyene Hamburg og Hannover med stopp 
underveis. Fremme i området rundt Göttingen 
blir det overnatting og middag.

DaG 3
Etter en god natts søvn og frokost tar vi plass 
i bussen som bringer oss videre gjennom 
Tyskland med jevne stopp underveis. Etterhvert 
kommer vi frem til Feldkirch området, hvor vi 
sjekker inn ved valgt hotell og middag.

DaG 4
Etter frokost går turen videre til San Remo 
som er vårt mål i dag. Her sjekker vi inn ved 
Hotell paradiso **** som blir vår base under 
oppholdet. Hotellet ligger svært sentralt, men 
litt tilbaketrukket fra veien, i en egen grønn 
oase. Hotellets eget svømmebasseng er til 
disposisjon under oppholdet. Stranden er bare 

et steinkast fra hotellet, slik at her får vi i pose 
og sekk. Middag på hotellet om kvelden. 

DaG 5- 10
Under oppholdet spiser vi frokost og middag 
ved hotellet. San Remo har alt du kan ønske 
deg og mer til. Det er en typisk italiensk by, 
men samtidig et yndet feriested. Denne ferien 
kombinerer lange, late dager på standen med 
flotte utflukter. En ettermiddag drar vi til 
Monaco/Monte Carlo og får med oss dette kjente 
jetsett-stedet om kvelden. Vi drar litt innover i 
landet til det pittoreske Dolce Aqua , og vi drar til 
det kjente distriktet piemonte, kjent for både vin 

og turron. Vi opplever også marked i San Remo.

DaG 10
Etter mange inntrykk og late dager er tiden 
kommet til å ta farvel med San Remo for denne 
gang. Vi passerer mange flotte steder og 
kommer etterhvert frem til innsbruckområdet 
hvor vi sjekker inn ved valgt hotell og møtes til 
middag.

DaG 11
Frokost, utsjekk og avreise. Turen går nordover 
og vi kommer frem til Hannoverområdet hvor 
vi sjekker inn ved valgt hotell og etter å ha fått 

tildelt våre rom, møtes vi til middag.  

DaG 12
Det blir servert frokost før vi kjører nordover. 
Ved den dansk-tyske grense blir det stopp for 
handel og lunsj. Etter oppholdet her går turen til 
Jylland for middag og overnatting. 
DaG 13
Frokost før vi kjører til Hirtshals. Slakterbesøk 
for de som ønsker før vi går ombord i 
SuperSpeed1. Buffeten om bord. Retur til våre 
respektive hjemsteder.

San remo

€
dkk
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dato:  23.05-25.05
priS:  2 990,-

tillegg:

Enkeltrom:  500,-

Fra Haugesund:  200,-

r e i S e F a k t a

m

dato:  22.05-25.05,
 09.10-12.10 
priS:  3 990,-

tillegg:

Enkeltrom:  700,-

Fra Haugesund:  200,-

Middager

4
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dato:  14.05-16.05
priS:  4 950,-

priSen inkluderer:

• 3 middager /buffeter

• 1 nattmat

• Konsert

tillegg:

Enkeltrom:  500,-

Fra Haugesund:  200,- 

Forbehold om endring av hotell.

andre rieu og Johann Strauss 
orkester i herning

Flensburg

Vi har gleden av å tilby en tre dagers tur til den gamle kongeby 
Viborg for musikkelskere. Den karismatiske fiolinisten andre 
rieu kommer tilbake til Danmark med hele fire konserter! 
Danskene elsker musikken og sjarmen fra scenen. Vi får en 
musikalsk opplevelse i verdensklasse. 

Dette er en av våre mest populære kortturer. en hel dag er 
satt av til å oppleve flensburg med de fine kjøpmannsgårder 
og sin koselige gågate.

DaG 1
Avreise fra Haugesund via Stavanger og 
Sandnes med påstigninger underveis til 
Kristiansand. Vi seiler med SuperSpeed1. 
Buffet om bord. Etter ankomst Hirtshals 
kjører vi til Golf Hotel Viborg.

DaG 2
Dansk morgenmat serveres og vi har hele 
dagen til å oppleve sjarmerende Viborg. Byens 
hyggelige gågate ligger like ved vårt hotell. 
Det blir servert middag på hotellet før vi kjører 

til Herning hvor turens store høydepunkt 
finner sted. Her tar den populære hollandske 
virtuos og Andre Rieu imot oss. Europeere 
elsker hans store forestillinger og 40 manns 
Johan Strauss orkester med dansere og 
solosangere. Vi har sikret oss meget gode 
plasser til hans store og nye show. Gled deg til 
denne konsertbegivenheten som begeistret 
våre gjester i 2013. Retur til hotellet hvor 
vi samles til litt nattmat og mimring over 
konsertopplevelsen. 

DaG 1
Avreise fra Haugesund via Stavanger og 
Sandnes med påstigning underveis til 
Kristiansand. Vi seiler med SuperSpeed1 
og har sitteplass om bord. Etter ankomst 
Hirtshals kjører vi til vårt hotell.

DaG 2
Morgenmad før vi reiser gjennom Jylland til 
Tyskland. Rett over på tysk side stopper vi ved 
det store senteret Citti markt. Ettermiddag til 
egen disposisjon i Flensburg. Felles middag 
om kvelden for de som ønsker.

DaG 3
Dagen til fri disposisjon. Byen er stolt av 

å være Tysklands mest skandinaviske by. 
Her er det mye å ta seg til, selv om det å gå 
i den lange gågaten kan være koselig nok. 
Her er det massevis av butikker, kafeer og 
restauranter. Felles middag om kvelden for 
de som ønsker.

DaG 4
Frokost og tidlig avreise fra Flensburg. Vi 
ankommer Hirtshals og her kan de som 
ønsker besøke slakteren eller bare rusle litt 
rundt, før vi går om bord i SuperSpeed1. 
Under overfarten til Kristiansand har vi 
reserverte sitteplasser. Fra Kristiansand går 
turen hjem til våre respektive hjemsteder.

DaG 3
Etter morgenmat reiser vi til Hirtshals. Vi 
tar SuperSpeed1 over til Kristiansand med 
reserverte plasser i lunsjrestauranten. 
Etter ankomst fortsetter vi til respektive 
hjemsteder. 

Sambaen er løs i Danmark! til forskjell fra andre store karneval, 
hvor der utelukkende er profesjonelle deltagere i paradene, er 
aalborg karneval åpen for alle. aalborg karneval er en hyllest til 
livet.

DaG 1 
Avreise fra Haugesund via Stavanger og 
Sandnes med påstigning underveis til 
Kristiansand. Avreise med SuperSpeed1. 
Reserverte sitteplasser ombord. Etter ankomst 
Hirtshals kjører vi til vårt hotell som ligger 
sentralt i Aalborg. 

DaG 2 
Vi starter dagen med en god frokost før vi 
har muligheten til å oppleve kjente Karneval 
i Aalborg. Sambaen er løs i Danmark! Store 
og små oppfordres til å delta spontant og 
skape sitt eget uttrykk. Aalborg Karneval er en 
hyllest til livet. Kun fantasien setter grensene 
for utkledningen. Resultatet blir et unikt og 
folkelig karneval, hvor alle kan slå seg løs. 

DaG 3 
Frokost ved hotellet før vi kjører til 
Hirtshals. Avreise med Super Speed1. Vi 
har reserverte sitteplasser ombord. Etter 
ankomst Kristiansand, kjører vi tilbake til våre 
hjemsteder. 

karneval i aalborg

€
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dato:  28.05-04.06
priS:  11 860,-

priSen inkluderer:

• 8 middager/Buffeter

• Utflukter som beskrevet

tillegg:

Enkeltrom:  1 700,-

Fra Haugesund:  200,-

M
u

sikkvår ved
 Zellersjøen

dato:  26.05-03.06
priS:  13 240,-

priSen inkluderer:

• 9 middager/buffeter

• Arrangement med inngang som beskrevet

tillegg:

Enkeltrom:  2 100,-

Fra Haugesund:  200,-

Forbehold om endring av artister.

9

musikkvår ved Zellersjøen Blomsterfest i Salzkammergut
tradisjonen tro arrangeres det også dette året “Musikkvår ved 
Zellersjøen”. Hansi Hinterseer og mange kjente østerrikske 
stjerner opptrer, nytt program hver kveld.

Våren er kommet og i Salzkammergut feires dette med en stor 
blomsterfest. Påske og pinseliljene har gitt navn til festen; 
Narzissenfest. Her er det dekorerte fartøyer og dyr både til lands 
og vanns.

DaG 1-3
Avreise fra Haugesund via Stavanger og 
Sandnes med påstigning underveis til 
Kristiansand. Vi reiser med Superspeed1. Buffet 
om bord. overnatting på Jylland. Dagen etter 
fortsetter vi til Tyskland. Middag og overnatting. 
3. dag går turen til Østerrike. i området ved 
Zellersjøen sjekker vi inn på vårt hotell. Middag 
om kvelden.

DaG 4
Etter frokost skal vi på blåtur. i kveld overværes 
åpningsgallaen i den festkledde ishallen i Zell 
am See. Borgermester og turistsjef ønsker 
velkommen og vi blir kjent med gjestfriheten i 
området. En ekte Tyrolerkveld gjennom dans, 
sang og musikk.

DaG 5
i dag går turen til Schmittenhöhe, et av de 
flotteste utsiktspunktene i Østerrike. Her er 
underholdning og et tradisjonelt marked som 
viser håndverkstradisjoner, mat og drikke fra 
området. i kveld er det die Kastelruther Spatzen 
som underholder. De har solgt til 115 gullplater, 
så det er bare å glede seg! Neste gjest i kveld 

er Heike Sander som med sin utrolig flotte 
stemme har begeistret mange mennesker.

DaG 6
i dag er arrangeres det tradisjonelle 
bondemarkedet  med typiske produkter fra 
regionen og mye flott musikk. Mulig med 
båttur på Zellersjøen, eller en spasertur langs 
sjøen. Avslutningskveld  med den sveitsiske 
sangerinnen Francine Jordi som synger alt fra 
folkemusikk til hitparader. Med sin sjarme 
vinner hun publikum. Die Zelberg Baum. Dette 
er tre brødre som kommer fra Zillertal i Tyrol. De 
har gjennom sine over 30 år lange musikalske 
karriere begeistret sine fans. Kveldens store 
stjerne er Hansi Hinterseer. Han har gjennom 
mange år begeistret sitt publikum. Han er en 
tidligere Alpinstjerne men er nå en av Tysklands 
og Østerrikes mest kjente og berømte sangere.

DaG 7-9
Etter frokost forlater vi Zell am See og sier 
på gjensyn! Vi starter på returen og har 
overnattinger i Tyskland og Danmark. i Hirtshals 
venter Superspeed med lunsjbuffet. Ankomst 
Kristiansand. Tilbake til våre hjemsteder.

DaG 1
Avreise fra Haugesund via Stavanger og Sandnes 
med påstigning underveis til Kristiansand. 
Avgang med SuperSpeed1. Buffet om bord. 
Ankomst Hirtshals og overnatting i Jylland.

DaG 2
Turen vår går videre gjennom Danmark og 
over grensen til Tyskland.  Vi skal frem til 
Kasselområdet for middag og overnatting.

DaG 3-4
En flott kjøredag ligger foran oss. Vi når München 
og kjører inn i Østerrike, forbi Salzburg og frem til 
det kjente og vakre området Salzkammergut. Vi 
sjekker inn ved 
valgt hotell hvor vi skal bo under hele opp-holdet. 
Middag på hotellet om kvelden. 
Under oppholdet i Salzkammergut er det lagt 
opp til et flott program. Det blir båttur, besøk på 
vertshuset “den Hvite hest” hvor vi får kaffe og 
kake. Vi kjører til Salzburg og hører om byen fra en 
lokalguide. Dette blir flotte dager i vakker natur! 

DaG 5
i dag er dagen for den store blomsterfestivalen, 

eller Narzissenfest som den kalles her. Dette 
feires med store blomsteropptog, hvor både 
figurer og dyr er pyntet med vårens vakre 
blomster. Et fantastisk håndarbeid! Musikk og 
dansegrupper underholder. om ettermiddagen 
er det båtene som blir pyntet med blomster på 
Grundlsee. og naturligvis vanker det premier til 
de flotteste dekorasjonene. En flott dag! Middag 
om kvelden.

DaG 6
Vi forlater i dag Salzkammergut etter frokost. Vi 
skal i dag frem til Hannover-området for middag 
og overnatting.

DaG 7
Vi drar videre etter frokost og har middag og 
overnatting i Danmark.

DaG 8
Etter morgenmat reiser vi til Hirtshals. Vi tar 
SuperSpeed1 over til Kristiansand med reserverte 
plasser i lunsjrestauranten. Etter ankomst 
fortsetter vi til våre respektive hjemsteder.

€
dkk €
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dato:  28.05-01.06
priS:  10 980,-

priSen inkluderer:

• 4 middager

• 2 konserter med meget bra billetter

• Utflukter med innganger som beskrevet

• All transport under oppholdet

• Båtreise på Donau. Lokalguide på div 

  utflukter

• Lunsj i Melk 

tillegg:

Enkeltrom:  900,-

5
dager paSS

€

musikalsk lang-
weekend i Wien
Bli med andre musikkglade til en innholdsrik musikalsk fem-
dagers reise til Wien. Høydepunktet blir en musikalsk helaften 
med den moderne valsekongen andre rieu med sitt store 
orkester og solister.

DaG 1
Avreise med fly fra Stavanger lufthavn Sola 
om morgenen med mellomlanding/er til Wien. 
Buss og lokalguide møter oss og vi innleder 
oppholdet med en flott bysightseeing med 
buss og litt til fots. Middag på vårt fire stjerners 
hotell.

DaG 2
Frokost og formiddagen til egen disposisjon i 
sentrum. lokalguide er også med for de som 
vil ha en spasertur i det historiske Wien. Wien 
er museenes by og shoppingglade finner sitt 
paradis rundt Stephansdomen. Vi reiser til 
hotellet  og har middag sammen før avreise 
til Stadthalle hvor vi har sikret oss gode 
billetter og får oppleve et musikalsk show i 
verdensklasse. Årets show er helt nytt! Retur til 
hotellet om kvelden.

DaG 3
Frokost og dagstur til romantiske Wienerwald! 
Vi besøker fasjonable Baden som også 
kalles Biedermeierbyen, og vi besøker Stift 
Heiligenkreuz. på tur tilbake besøker vi slottet 
Schönbrun med innlagt omvisning. Vel tilbake 
på hotellet slapper vi av før vi kjører ut til 
en landsby og opplever en riktig Heurigen. 
En hyggelig kveld i rustikke omgivelser med 
musikk og vin/mat venter oss. 

DaG 4
Frokost og formiddagen til fri disposisjon 
i sentrum av Wien. Benytt anledningen til 
et museumsbesøk eller bare gå i elegante 
Kärntner Strasse og kombiner med et Wiener 
Cafe besøk. Vel tilbake har vi tidlig middag 
før vi besøker konsertbygget Wiener Kursalon 
i byparken i Wien. Her får vi oppleve nok et 

musikalsk høydepunkt med kjente verker av 
Mozart og Strauss. Retur til hotellet.

DaG 5
Vi spiser frokost på hotellet og vår 
drømmeweekend i Wien går mot slutten. 
Men før hjemreise blir det utflukt med elvebåt 
gjennom det vakreste vindistriktet langs 
Donau. Underveis får vi Wienerschnitzel på 
Stiftsrestaurant i Melk. Bussen kjører oss til 
flyplassen og det blir returreise med fly til 
Stavanger lufthavn Sola inkl. mellomlanding/
er.

f
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dato:  10.06-15.06
priS:  7 965,-

priSen inkluderer:

• 3x middager med salatbuffet

• 1 x spesiell middag inkl ¼ vin og vann

• 2 x Svettegrotten 

• 2 x Inhalasjon 

• 2 x Vanngymnastikk 

• 1 x Massasje 15 Min. 

tillegg:

ingen enkeltromstillegg.

Forbehold om endring av flytider.

W
elln

esu
ke i italia

Pin
setu

r til V
ejle

4

dato:  06.06-09.06
priS:  6 290,- 

priSen inkluderer:

• 4 middager/buffeter

• Alle dagsturer med innganger og lunsjer/

   smaksprøver som beskrevet

tillegg:

Enkeltrom: 600,-

Fra Haugesund: 200,-

pinsetur til Vejle Wellnesuke i italia
Bli med oss til Hotel torvehallerne i sjarmerende Vejle. Vår pinsetur 
er fylt med mange opplevelser, shopping i Vejle og hyggelige 
utflukter.

Dette er et deilig avbrekk fra hverdagen, her ligger badekåpen 
og venter på deg på hotellet. avslappende dager med massasje, 
sauna og bading i tillegg til god mat er det eneste som står på 
programmet. 

DaG 1
Avreise fra Haugesund med påstigninger 
underveis til Kristiansand. Vi reiser med 
SuperSpeed1 inkludert buffet og drikke. Vel 
i land kjører vi til Vejle og sjekker inn og får 
tildelt oppgraderte værelser. Vi kan se frem til 
en langweekend på dette sentrumshotellet.

DaG 2 
Frokost før vi har hele formiddagen i landets 
lengste gågate bare et steinkast fra hotellet. 
om ettermiddagen kjører vi ut på landet 
med lokalguide og besøker Bindeballe 
Købmansmuseum og Voervadsbro Torvehal 
med kortreise produkter samt Det lille Røgeri. 
om kvelden har vi middag og levende musikk 
på hotellet.

DaG 3
Frokost før vi kjører til Danmarks smukkeste 
kro Krybily. Her har vi et lite foredrag om øl 
og anledning til å smake. Det serveres deilige 
danske smørbrød. Videre til Humlemagasinets 
10 tema hager. Her får vi en omvisning før 
vi returnerer til hotellet og slapper av. Før 

middag har vi et lite uformelt vinforedrag med 
smaksprøver før vi har tre-retters middag. 
Bingo og hygge om kvelden.

DaG 4
Frokost og avreise til Hirtshals. Her tar vi 
SuperSpeed1 til Kristiansand. ombord har 
vi buffet. Etter ankomst kjører vi til våre 
respektive hjemsteder.

DaG 1
Vi møter vår reiseleder på Stavanger lufthavn 
Sola hvor flyet vårt har avgang kl. 18:45. Vi 
mellomlander i Frankfurt før vi ankommer 
Milano hvor buss venter og tar oss til vårt 
hotell. Hotellet ligger i Albano/Montagrotto, 
et kjent spa-område i vakre italia, ikke langt fra 
Venezia. på vårt fire-stjerners hotell blir vi møtt 
med en velkomstcoctail. 

DaG 2, 3,4 OG 5
Hotellet tilbyr oss både innvendig- og utvendig 
svømmebasseng til fri benyttelse, i tillegg til at 
vi under opp holdet kan gå i svettegrotten og 
få svettet bort stress og mas. Vi kan delta på 
vanngymnastikk og vi kan få herlig massasje. 
program blir utlevert ved ankomst hotellet. 
Dette er et sted hvor vi stresser ned, glemmer 
mas og jag og riktig nyter det å bo på hotell 
og bli dullet litt med. Middager spiser vi på 
hotellet hver kveld. 

DaG 6
Alle gode ting har en slutt, også vårt opphold i 

italia. Vi returnerer til Milano. Flyavgang 
kl. 14:20. Mellomlanding i Frankfurt og 
ankomst Stavanger kl. 18:15. Vi håper at alle 
returnerer med skuldrene mye lavere enn ved 
utreisen. f
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dato:  28.06 
priS:  1 290,-

priSen inkluderer:

• Cruise med turistfergen fra Lauvik til 

   lysebotn.

• Middag inkludert dessert og kaffe på Sirdal 

   høyfjellshotell

• Inngang og omvisning Dirdal vegmuseum

1
dager id

r e i S e F a k t a

m dager id
3 NOk

dato:  12.09-14.09
priS:  3 990,-

priSen inkluderer:

• 2 Middager

• Inngang, servering og omvisning I 

   Z-museum

• Inngang Dyrskue’n 

• Inngang og omvisning i Sjølingstad 

   Uldvarefabrik

tillegg:

Enkeltrom:  500,-

Fra Haugesund:  200,- 

tur til Seljordsmarken

opplev lysefjorden & Sirdal

Dyrsku’n er blitt viden kjent og har utviklet seg til å bli en 
folkefest.

lysefjorden er en av Norges mektigste fjorder. Den 42 km 
lange fjorden er fylt med opplevelser som Prekestolen, 
“fantahålå”, kjerag, gamle gårdsbruk, fosser, geiter, seler, 
idylliske øyer og storslått natur.

DaG 1
Avreise fra Haugesund via Stavanger og 
Sandnes. Vi kjører RV45 Suleskar, Setesdalen 
til Telemark. Vi tar en stopp i Treungen 
og besøker Z-museum. Vi starter med lett 
servering før omvisning. Her kan vi vandre 
gjennom tidsepokene og utforske dine 
forfedres tidsalder på en måte du sjelden har 
sett maken til. Deretter kjører vi mot Skien 
og hotellet vårt. Etter innsjekk samles vi til 
middag og felles hygge. 
 
DaG 2
Etter en god frokost kjører vi til Seljord hvor vi 
skal få oppleve Dyrskuen og Seljordsmarken. 
Dyrsku’n er blitt viten kjent, og har utviklet 
seg til å bli den største landbruks-utstillingen 
og handelsmessen i landet. likevel er sjelen 
fra den gamle marken tatt vare på! Gjester fra 
hele landet møter til denne store folkefesten 

der fortid, nåtid og framtid går hånd i 
hånd. Vi kan oppleve husflidstradisjoner 
og se gammelt håndverk blir demonstrert. 
Spelestykke, teater, sang og musikk, 
soger og slåttespel, tivoli, bryllupsfest og 
kunstutstillinger er også med på og gjøre 
Dyrsku’n til en mangfoldig folkefest. Det er 
egen salgsmesse på Dyrsku’n. på det 145 mål 
store området får 650 utstillere anledning 
til å vise fram produktene sine. Dyrsku’n er 
vanskelig å skildre - den må oppleves! Sen 
ettermiddag returnerer vi til hotellet og 
samles til felles middag.  
 
DaG 3
Frokost på hotellet før avreise. Vi kjører 
Sørlandet til Sjølingstad Uldvarefabrik 
utenfor Mandal. Sjølingstad Uldvarefabrik 
er en levende museumsfabrikk som fortsatt 
produsere ullvarer på gamle maskiner. 

Avreise fra Stavanger kl. 08:00, Sandnes kl. 
08:20 til lauvik hvor turistfergen venter på 
oss med avgang kl. 09:00. lysefjorden er 
en av Norges mektigste fjorder. Den 42 km 
lange fjorden er fylt med opplevelser som 
preikestolen, «Fantahålå», Kjerag, gamle 
gårdsbruk, fosser, geiter, seler, idylliske 
øyer og storslått natur. Guiding underveis. 
Ankomst lysebotn kjører vi hårnålsvingene 
opp til «Ørneredet» hvor vi tar en liten stopp 
og nyter den spektakulære utsikten før vi 
kjører mot Sirdal. Her venter middag med 

dessert og kaffe på Sirdal Høyfjellshotell. Vi 
fortsetter gjennom hyttebyen i Hunnedalen 
og tar en stopp på kjente Byrkjedalstunet. 
Her får vi mulighet til å shoppe litt eller 
se på noen av de mange særverdighetene 
tunet har å by på. Vi tar en liten avstikker 
til Gloppedalsura som blir omtalt som 
Nord-Europas største steinur. Den består av 
rasblokker som raste for ca. 10 000 år siden. i 
Dirdal får vi mulighet til å besøke veimuseet 
som er ei samling av vei utstyr og veihistorie 
fra hele Vestlandet. 

NOk

Gamle og tradisjonelle produkter blir 
framstilt i de gamle fabrikkbygningene, med 
strøm fra den gamle kraftstasjonen på de 
gamle maskinene. Videre kjører vi tilbake til 
hjemstedene våre.

r e i S e F a k t a

m dager id
1 NOk

dato:  21.06
 06.09

priS:  1 090,-

priSen inkluderer:

• Båtturen tur/retur Espevær

• Middag med dessert og kaffe

• Lokalguide 

dagstur til espevær 
Ytterst på vestlandskysten, i Bømlo kommune finner du 
espevær. et av norskekystens små paradis.

Turen starter i Sandnes kl. 07:20 og flere 
reiseglade kommer på i Stavanger kl. 07:45.
Turen går gjennom Rennfast til Mortavika 
hvor vi tar ferge over til Arsvågen. Vi nyter 
den flotte utsikten over Bokn og Tysvær før vi 
ankommer Bømlo og Eidsvik hvor båten vår 
ligger og venter på oss med avgang kl. 11:10. 
Ved ankomst Espevær møter vi vår lokalguide 
som skal vise oss øya, som i dag har ca. 130 
fastboende. Espevær står i dag fram som en 
liten fiskerlandsby med lange tradisjoner som 
fiskerihavn, og for arbeid med fiskeforedling 
og handel med fisk. Særlig om sommeren er 
her et yrende folkeliv. Øya er bilfri og det er 

fint å gå tur langs veiene. Vi tar turen innom 
Hummerparken og Baadehuset, som i dag er 
museum. Espevær er et livskraftig samfunn. 
Øya har butikk, post, bank, serveringssted/
pub, barnehage og skole. For 100 år siden var 
det knapt en fisker med respekt for seg selv 
som ikke hadde tilbrakt en natt på det lokale 
vertshuset Baadehuset hvor vi får servert 
dagens middag.

Returen kjører vi via langevåg-Buavåg til 
Haugesund og videre tilbake til hjemstedene 
våre.    
                   

r e i S e F a k t a

m dager paSS
4

dato:  12.06-15.06
           28.08-31.08
           25.09-28.09 
priS:  4 250,-

priSen inkluderer:

• 2 middager

• Utflukt til Flensburg

tillegg:

Enkeltrom: 600,-

Fra Haugesund: 200,-

Forbehold om endring av hotell.

kolding-Flensburg
kolding ligger i enden av koldingfjorden. Under oppholdet bor 
vi på Comwell hotel kolding. Vi bor ikke langt fra den tyske 
grense, og vi unner oss en svipptur til den tyske byen flensburg. 

DaG 1
Avreise fra Haugesund. Videre via Stavanger 
og Sandnes til Kristiansand. Her går vi 
ombord i SuperSpeed1 hvor vi har reserverte 
sitteplasser. Etter ankomst Hirtshals kjører vi 
til hotellet vårt i Kolding.

DaG 2
Frokost før vi tar turen til Flensburg. Byen er 
stolt av å være Tysklands mest skandinaviske 
by. De kaller seg Tysklands port til 
Skandinavia. Her finner vi små og fargerike 
fiskerhus, og gamle hyggelige torg. i mer 
enn 400 år tilhørte Flensburg den danske 
krone og sporene fra den tid er overalt. Her 
eksisterer det en interessant mangfoldighet 
i og omkring byen, landet og fjorden den dag 
i dag. på hjemveien tar vi en liten avstikker 
til Christiansfeld som står på UNESCo’s liste 
over verdensarv. Stemningen og historien 

gjør et besøk i Christiansfeld til en ganske 
spesiell opplevelse. om kvelden samles vi til 
middag og felles hygge.  

DaG 3
Etter frokost har vi mulighet til å bli bedre 
kjent med Kolding. Rusle rundt i byens 
sentrum, besøke Koldinghus Slott eller 
andre av Koldings mangfold av museer og 
attraksjoner. Vi møtes til avtalt tid og drar 
tilbake til hotellet. Tid på egenhånd før vi 
møtes til felles middag.

DaG 4
Tidlig frokost og avreise til Hirtshals. Slakter-
besøk for de som ønsker. Vi går om bord i 
SuperSpeed1 hvor vi har reserverte plasser. 
Etter ankomst Kristiansand kjører vi tilbake 
til våre hjemsteder.

€
dkk
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dato:  14.06
 23.08 
priS:  1 090,-

priSen inkluderer:

• Ferge Mortavika–Arsvågen tur/retur

• Båttur tur/retur Røvær

• Lokalguide på Røvær

• Middag m/dessert og kaffe 

1
dager id

r e i S e F a k t a

m dager id
1 NOk

dato:  24.05
 20.09

priS:  990,-

priSen inkluderer:

• Lokalguide

• Bussfrokost

• Middag med dessert og kaffe

• Utsikten kunstsenter 

lista

røvær

farsund er Sørlandet på sitt mest sjarmerende. en sørlands-
by med særpreg. Vi har noe å tilby alle som liker ekte 
naturopplevelser. Vi besøker det amerikanske lista.

Mest av alt vil du oppleve ro og en nærhet til naturen på 
røvær. Senk skuldrene, og nyt det.

Avreise fra Stavanger kl. 08:00, Sandnes 
kl. 08:20 og E39, Krossmoen. Vi kjører mot 
lista-landet. Underveis nyter vi en god 
“bussfrokost” før vi ankommer Vanse. Her 
får vi oppleve amerikanske tilstander. i 
sentrum av Vanse finner man Brooklyn 
Square, med en amerikansk bar som er en stor 
turistattraksjon. i butikken “Trunken” (oppkalt 
etter metall-koffertene man gjerne fikk 
tilsendt fra USA) kan man kjøpe interiør og 
pynt til hjemmet i amerikansk stil. Vanse har 
ca. 2000 innbyggere, mange med slektninger i 
USA. Folk her utvandret til USA på 1800-tallet, 
men mange av dem returnerte og tok med 
seg sin nye kultur tilbake til Norge.
Videre går turen til lista fyr før vi kjører 

mot kaprerbyen-Farsund. Under Napoleons 
krigen i årene 1807-1814 utviklet det seg en 
kaprervirksomhet langs kysten av Sørlandet 
som ble meget viktig for mange av havnene. 
Særlig Farsund er kjent som Kaprerbyen. Vi 
fortsetter mot lyngdal hvor vi tar en liten 
stopp før vi kjører til Utsikten hotell hvor vi 
får servert dagens middag med dessert og 
kaffe. Før vi kjører videre har vi mulighet til 
å nyte den flott utsikten og besøke Utsikten 
kunstsenter. Marcelius Førland malte portrett 
og landskaps-bilder inspirert av realismen 
og den franske impresjonismen. Motivene 
for landskapsmaleriene er som regel hentet 
fra Kvinesdal, og kunstneren hyllet naturen 
gjennom bildene sine. 

Turen starter i Sandnes kl. 07:50 og flere 
reiseglade kommer på i Stavanger kl. 08:15.
Turen går gjennom Rennfast til Mortavika 
hvor vi tar ferje over til Arsvågen. Vi nyter 
den flotte utsikten over Bokn og Tysvær før vi 
ankommer Haugesund.

Båtturen til Røvær starter på indre Kai i 
Haugesund. Båtreisen tar 25 minutter, og 
er en opplevelse i seg selv. Ankomst Røvær 
møter vi vår lokal guide som skal ta oss 
en rundtur og få en fin innføring i øyas 
historikk. Vi besøker koselig landhandel, 
Hiltahuset museum, og Skjoldbladbua der 
vi kan få kjøpt sjarmerende håndlagede 
gaver. i tillegg er her bedehuskapell, vigslet 

og klart for alle livets store og små øyeblikk. 
Statistikken er unik. Alle som har giftet seg i 
bedehuskapellet på Røvær, holder sammen. 
Bråvarden er Røværs høyeste punkt, og 
utsikten herfra tar pusten fra enhver. 
Klarer man å ta øynene vekk fra havet, fra 
himmelen, er det mye fint å se langs bakken 
også. Røvær har en blomstrende flora og 
et rikt fugleliv. om somrene er det yrende 
småbåtliv mellom øyene. praten går livlig og 
alle nyter de fine sommerdagene på bilfrie 
Røvær. på brygga utenfor sjøhuset finner 
vi et akvarium med mange ulike fisker og 
skalldyr. livet i akvariet begeistrer både store 
og små. på rundturen får vi servert middag 
med dessert og kaffe. 

NOk
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dato:  20.05-24.05
priS:  9 350,-

priSen inkluderer:

• Inngang Kew Gardens

• Inngang Stonehenge

• Inngang Chelsea Flowershow

• Inngang Savill Garden

• Inngang Windsor Garden

• Lunsj i Lacock

• Lunsj i Kew Garden

tillegg:

Enkeltrom  1 900,-

Forbehold om endring av hotell og flytider.

Britene er kjent for sine flotte hager og vakre blomster, og på denne 
turen skal vi se noe av det flotteste de har å by på. Vi skal tilbringe 
en dag på det kjente blomstermarkedet i Chelsea. Vi tar en tur til 
Stonehenge samt den lille, typiske engelske landsbyen lacock. 

DaG 1
Vi møter vår reiseleder på Stavanger lufthavn 
Sola. Vi flyr med British Airways kl. 12:10 direkte 
til london. Der blir det først sightseeing hvor vi 
får se de mest kjente av londons landemerker 
innen vi sjekker inn på hotellet vårt som ligger i 
Kensington. Ettermiddagen til fri disposisjon.

DaG 2
i dag skal vi kose oss med en heldagstur tilbake i 
tid. Vi drar først til Stonehenge, den kjente stein 
sirkelen. Deretter går turen til den lille landsbyen 
lacock. Denne lille landsbyen har vært kulisse 
for flere kjente TV serier og filmer. Dette er en 
koselig tur, hvor vi tilbringer litt tid i landsbyen 
og spiser lunsj i historiske omgivelser. 

DaG 3
Dagen er viet Chelsea Flower show i sin helhet, 
slik at en kan få bruke så mye tid en selv ønsker 
på stedet. Blomstershowet er en årlig begivenhet 
som bare blir mer og mer populært. Her vises 
blomster frem i all sin prakt, og nye sorter 
lanseres. Her kan en gå rundt i de ulike teltene 

og se på alle mulige typer blomster, få ideer til 
egen hage eller sitte og nyte en engelsk kopp te i 
herlige omgivelser. En opplevelse å få med seg. 

DaG 4
i dag skal vi besøke Saville Gardens like ved 
Windsor, regnet som Englands vakreste 
ornamentale hage. Her finner du ganske enkelt 
vakre blomster og koselige små innsjøer. Vi har 
også tid til et besøk på Windsor. Vi tilbringer 
formiddagen her, men har ettermiddagen til 
egen disposisjon. 

DaG 5
Vi sjekker ut fra hotellet tidlig og drar til den 
kjente Kew gardens i london. Det offisielle 
navnet er the Royal Botanic Garden, men på 
folkemunne kjent som Kew. Her er virkelig noe 
for enhver smak, en kan gå høyt oppe i tre-
toppene, trygt i et eget «fortau» som er laget 
slik at en får se ting i fugleperspektiv. Derfra er 
turen kort til flyplassen. Returen går med British 
Airways kl. 17:00 og vi lander på Sola kl. 19:45. Vi 
tar forbehold om endringer i flytidene.

Blomstermarked i Chelsea

f
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dato:  30.06-03.07
            28.07-31.07
priS:  4 990,-

priSen inkluderer:

• 2middager på hotellet.

• Inngang og tribunebillett til ‘Allsang på Grensen’

• Omvisning på Fredriksten festning, 

   inkludert to retters middag

• Utflukt til Hvaler med lokalguide.

• Lokalguide i Fredrikstad og Gamlebyen 

• Ferge Horten – Moss

• Ferge Strømstad-Sandefjord

tillegg:

Enkeltrom: 750,- 

Fra Haugesund: 200,-

4dkk

dato:  23.06-26.06
        04.08-07.08
priS Barn:  4 250,-
priS VokSen:  4 490,-

priSen inkluderer:

• Inngang Fårup Sommerland

• Inngang Aalborg Zoo

• 2 middager

tillegg:

Enkeltrom:  600,-

Fra Haugesund:  200,-

Forbehold om endring av hotell.

4

Barnas Jylland allsang på grensen
Det er alltid deilig å være norsk i Danmark. Vi kan friste med 
besøk i fårup Sommerland og aalborg Zoo! Her er det aktiviteter 
for store og små, spennende nyheter og naturligvis mulighet for 
litt shopping.

en tur til Halden for å delta på dette koselige tV showet, hvor 
vi kan være med og synge til kjente sanger og nynne til de mer 
ukjente. 

DaG 1 
Avreise fra Haugesund via Stavanger og 
Sandnes med påstigning underveis til 
Kristiansand. Avreise med SuperSpeed1. 
Reserverte sitteplasser ombord. Etter ankomst 
Hirtshals kjører vi til Comwell Hotell som 
ligger idyllisk til i flott naturpark i Rebild sør 
for Aalborg. Hotellet har svømmebasseng og 
andre innen- og utendørsaktiviteter. 

DaG 2 
Frokost buffet og avreise til Fårup Sommerland. 
Her tilbringer vi hele dagen og kan oppleve 
blant annet nyheten “orkanen” som går både 
over og under vann. Fårup Sommerland har 
egen Aqvapark i tillegg til rutsjebaner og 
attraksjoner som passer for hele familien. om 
kvelden samles vi til felles middag. Hotellet har 
mange og gode fellesarealer og sittegrupper 
hvor «drøsen» om dagens opplevelser kan 
fortsette etter middag.

DaG 3
Frokost og avreise til Aalborg Zoo, som 

en grønn oase, med over 140 forskjellige 
dyrearter. Vi kommer tett innpå isbjørn, løver 
og tigre for å nevne noen. Senere på dagen 
kjører vi til Aalborg storsenter som inneholder 
Bilka kjeden og 75 andre butikker. Tilbake til 
hotellet kan vi benytte bassenget eller andre 
av hotellets sportsaktiviteter før vi samles til 
middag i hotellets restaurant.

DaG 4 
Frokost før vi kjører til Hirtshals. Avreise med 
Super Speed1. Vi har reserverte sitteplasser 
ombord. Etter ankomst Kristiansand, kjører vi 
tilbake til våre hjemsteder. 

DaG 1 
Avreise Fra Haugesund via Stavanger og 
Sandnes med påstigning underveis. Vi følger 
hovedveien til Horten. Ferge til Moss og videre 
til hotellet vårt i Østfold. Her skal vi bo de neste 
tre nettene. Etter innsjekk samles vi til middag. 

DaG 2
Vi starter dagen med en god frokost før vi 
kjører til den vakre øykommunen Hvaler. på 
disse øyene finnes et mangfold av historie 
som lokalguiden ønsker å fortelle om. Her 
finnes blant annet Hvaler kirke, en av landets 
eldste middelalder kirker. Vi besøker også 
Utgårdskilen, Norges største fiskerihavn øst 
for lindesnes. Tid på egenhånd før vi samles til 
middag og felles hygge på hotellet. 

DaG 3
Etter en god frokost møter vi vår lokalguide 
som skal vise oss Fredrikstad og gamlebyen. 
på ettermiddagen kjører vi til Fredriksten 
festning hvor suksessen til TV2 “Allsang på 
Grensen” gjentar seg år etter år! Vi starter med 

omvisning på festningen, deretter får vi servert 
middag før vi finner våre gode tribuneplasser
.
DaG 4
Frokost før vi må ta farvel med Østfold for 
denne gang. Vi kjører til Strømstad og sjekker 
inn på ferge til Sandefjord. Etter ankomst 
Sandefjord kjører vi tilbake mot hjemstedene 
våre.

r e i S e F a k t a
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13

dato:  27.06-09.07,
 10.07-22.07,
 18.09-30.09 (t/r Fjordline)
priS:  15 935,-

priSen inkluderer:

• 13 middager/buffeter

• Utflukt til Venezia

• Utflukt til Verona

tillegg:

Enkeltrom:  2 900,-

Fra Haugesund:  200,- 

Fra Bergen: 300,-

Båttur på Gardasjøen

gardasjøen er et av europas mest naturskjønne områder, med 
et fantastisk klima og italiensk sjarme! Her kobler vi av i fem 
dager og bader i italias største innsjø, omkranset av høye fjell, 
olivenlunder, roser, mimosa og palmer. Under oppholdet besøker 
vi Verona og Venezia, og vi bor godt på hotell i Sirmione.

DaG 1
Avreise fra Haugesund via Stavanger og 
Sandnes med påstigning underveis til 
Kristiansand. Vi reiser med SuperSpeed1. 
Buffet om bord. Etter ankomst Hirtshals kjører 
vi til vårt hotell i Jylland for overnatting.

DaG 2
Etter frokost kjører vi videre gjennom Jylland 
og stopper for grensehandel ved den dansk/
tyske grense. Videre passeres Kielerkanalen, 
forbi Hamburg og Hannover. overnatting og 
middag i Gøttingen området.

DaG 3
Vi kjører videre gjennom Tyskland og inn 
i Østerrike. overnatting og middag blir i 
området rundt innsbruck.

DaG 4
Turen går i dag over det flotte Brennerpasset 
til italia. Her får vi se alpeidyll på sitt beste. 
i løpet av formiddagen passerer vi både 
Bolzano og Trento før vi når Gardasjøen. Vi 
kommer frem til vårt hotel som ligger ved 
bredden av Colombare di Sirmione. Hotellet 
ligger 2 km fra det historiske sentrum i 
Sirmione som kan nås enten ved å gå eller 
sykle i tillegg til hotellbil. på hotellet finner 
vi en fin resepsjon og barområde, samt 
restaurant. Her er heis og aircondition, hage 
med svømmebasseng. Her skal vi bo under 
oppholdet med frokost og middag.

DaG 5-9
i fem hele dager skal vi nyte Gardasjøen og 
Sirmioneområdet. Vi opplever det italienske 
liv med torghandel og shopping. i løpet av 
oppholdet organiserer vi ulike utflukter. Vi 
tar en halvdagstur til Verona, mest kjent 
som stedet der Shakespeares Romeo og 
Julie utspiller seg. Byen er og kjent for sitt 
store romerske amfiteater kalt Arena di 
Verona. Det blir og anledning til å være med 
på tur til Venezia, kjent for sine kanaler, 
arkitektur og historie. Vi får se de mest kjente 
landemerkene; Dogepalasset, Rialtobroen, 
Sukkenes bro og Markusplassen. Under 

oppholdet er det mulig å dra på marked og 
være med på båttur på Gardasjøen.

DaG 10
Tiden er kommet til å ta farvel med vårt 
feriested og ta fatt på hjemreisen. Første 
etappe går til Sør-Tyskland hvor vi overnatter 
og har middag.

DaG 11
Etter frokost fortsetter vi vår tur nordover. Vi 
kommer frem til Hannoverområdet hvor vårt 
hotell venter med middag og overnatting. 

DaG 12
Vi forsetter nordover og tar en velfortjent 
pause ved den dansk/tyske grense for 
grensehandel og lunsj. Turen går videre til 
Jylland, hvor vårt hotell venter med middag. 

DaG 13
Frokost før vi fortsetter til Hirtshals. 
Slakterbesøk for de som ønsker. Her venter 
SuperSpeed1. Vi har reserverte bord i 
restauranten. Ankomst Kristiansand, og videre 
hjem til våre respektive hjemsteder.

€
dkk

gardasjøen
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dato:  09.07-13.07 
priS:  6 750,-

priSen inkluderer:

• 5 middager / buffeter

• Dagstur med båt / guide  til Helgoland

tillegg:

Enkeltrom:  600,-

Forbehold om endring av hotell.

Ny tur til Schleswig Holstein hvor vi bor på Hotel Wikingerhof. 
Under oppholdet har vi heldagstur ut til eventyr og smuglerøya 
Helgoland og en dag slapper vi bare av i nærområdet.

DaG 1
Avreise fra Haugesund med påstigninger i 
Stavanger og Sandnes på vei til Kristiansand. 
Herfra tar vi SuperSpeed1 til Hirtshals. Buffet 
med drikke er reservert i restauranten om bord. 
Etter ankomst kjører vi til vårt hotell sør for 
Ålborg.

DaG 2
Frokost serveres før vi kjører ned til den tyske 
grensen hvor vi har lunsjstopp. Herfra er veien 
kort ned til landsbyen Kropp mellom Schleswig 
og Rendsburg. innsjekk på Hotel Wikingerhof 
hvor vi skal bo tre netter. Middag om kvelden.

DaG 3
Frokost om morgenen og vi er klar for båttur 
ut til den helt spesielle øya Helgoland. Vi har 
lokal guide i tillegg til vår reiseleder med for 
å gjøre turen ekstra interessant. Vel i land 
på Helgoland lar vi oss fascinere av den røde 
sandsteinen som denne lille øya består av. 
Mange vil sikkert ta en vandretur utover 
langs klippene. i det lille sentrum ligger 
småbutikkene tett i tett og kan friste med alt 

av taxfree varer. Man finner små hyggelige 
spisesteder før vi tar samme båten tilbake mot 
fastlandet. Vel i land kjører vi til hotellet og 
spiser middag.

DaG 4
Frokost. i dag tar vi det litt roligere og tar en 
formiddagstur til nærmeste by Schleswig. Her 
kan man besøke det fine vikingmuseet eller 
bare slappe av i byens gågate. Ettermiddag 
til fri disposisjon før vi har middag og en liten 
overraskelse.

DaG 5
Tidlig avreise med frokost servert eller som 
frokostpakke. Vi kjører gjennom Jylland med 
en stopp underveis. Vi reiser med SuperSpeed1 
over til Kristiansand. Vel i land fortsetter vi til 
våre respektive hjemsteder.

Sommer i tyskland

r e i S e F a k t a
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6

dato:  14.07-19.07
priS:  7 990,- 

priSen inkluderer:

• 6 middager / buffeter

• Billett til: Show me

• Sightseeing i Berlin 

tillegg:

Enkeltrom:  1 450,-

Fra Haugesund: 200,-

Forbehold om endring av hotell.

Berlin
Hovedstaden i tyskland er et populært reisemål. Du er 
velkommen til å bo sentralt i verdensmetropolen. Vi har 
sightseeing, spiser på forskjellige restauranter og kan tilby 
høydepunktet: Show me! og selvsagt har vi tid på egenhånd.

DaG 1
Avreise fra Haugesund via Stavanger og 
Sandnes med påstigning underveis til 
Kristiansand. Vi reiser med SuperSpeed1. 
Buffet om bord. Etter ankomst Hirtshals kjører 
vi til vårt hotell på midt Jylland

DaG 2
Etter frokost fortsetter vi til Berlin med flere 
stopp underveis og vi ankommer Hotel 
president**** sentralt i Berlin og vi har middag 
første kvelden på hotellet.

DaG 3
Etter frokost blir vår lokalguide med i bussen 
og viser oss mange av severdighetene og 
attraksjonene i byen. Ettermiddagen har vi 
til egen disposisjon. om kvelden samles vi og 
har middag sammen på restaurant Bavarium i 
Europacenteret. 

DaG 4
Frokost og dagen til fri disposisjon. Reiseleder 

vil foreslå steder vi kan besøke. Felles middag 
sen ettermiddag. på denne turen inviterer 
vi til et av verdens mest påkostede show: 
«Show me» i Friedrichstadt palast. Her finnes 
verdens største scene og nå er glamour tilbake. 
100 artister herav 60 dansere vil garantert 
begeistre den mest kresne. Gled deg! 

DaG 5
Frokost og vi kjører mot Flensburg med stopp 
underveis. Vel fremme i Århus har vi middag og 
overnatting på vårt hotell.

DaG 6
Etter frokost kjører vi den korte etappen 
til Hirtshals hvor vi tar SuperSpeed1 til 
Kristiansand. lunsjbord med drikke inkludert 
under overfarten. Etter ankomst fortsetter vi til 
de respektive hjemsteder.

€
dkk

€
dkk
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Dato:  xx.xx-xx.xx.
PRis:  xxx,-

PRisen inkluDeReR:

• 2 overnattinger Utsikten hotell

• 2 frokoster

• 2 middager

• Inngang utvandrermuseum i Kvinesdal

• Utflukt lørdag

tillegg:

Enkeltrom  xxx,-

Fra Haugesund   xxx,-

12
DageR Pass

€
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 Røros og “Eld
en
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NOk

dato:  24.07-31.07
priS:  10 950,-

priSen inkluderer:

• 7 middager

• 1 lunsj

• Utflukter som beskrevet i programmet

• Billetter til “Elden”

• Inngang på Aukrustsenteret

tillegg:

• Enkeltrom:  1 800,-

• Fra Haugesun:  100,-

• Bergstads vandring og omvisning i 

   Røros gruvene

Forbehold om endring av hotell.

8

oppdal -med røros 
og “elden”
Norgestur med naturopplevelser, historiske og minnerike ut-
flukter. Det blir båttur i trollheimen og et besøk i lady arbuthnott`s 
rike i Sunndalen. Vi besøker olavsfestdagene i trondheim og som 
turens høydepunkt ser vi “elden” som spilles på røros. 

DaG 1
Avreise fra Sandnes om morgenen via 
Stavanger og Haugesund. Vi kjører over 
Hardangervidda via Geilo til Gol. Her tar vi 
inn på Storefjell Hotell. 

DaG 2
Etter frokost kjører vi via Fagernes og 
Beitostølen til Dombås. Deretter over Dovrefjell 
og ned gjennom Drivdalen hvor vi besøker 
steinbruddet hvor oppdals skiferen hentes 
ut. Vel fremme i oppdal sjekker vi inn på Rica 
Skifer Hotel. 

DaG 3
i dag nyter vi den vakre naturen i Trollheimen. 
Turen går til Grødalen og lady Arbutnhott’s 

rike. For de spreke blir det anledning til å gå en 
liten tur i det vakre terrenget. Retur til hotellet 
og ettermiddagen til egen disposisjon. 

DaG 4
i dag blir det båttur på Gjevilvatnet som ligger i 
Gjevilvassdalen og besøk på ei seter som ligger 
som et glansbilde midt inne i Trollheimen. 
Etter besøket i Gjevilvassdalen kjører vi til 
nabodalen, Storlidalen, hvor vi skal spise 
middag på Bortistu. 

DaG 5
Vi tar farvel med oppdal og dagen vies et besøk 
i Trondheim. Byen er dekket til fest i forbindelse 
med olavsfestdagene. på torget er det historisk 
marked med utstillinger og salgsboder. Tid til 

å besøke Nidarosdomen og å utforske byen 
på egenhånd. om ettermiddagen kjører vi til 
Røros hvor vi skal bo i to netter. 

DaG 6
i dag tilbringer vi hele dagen på Røros. Vi 
har mulighet til å bli med på en bergstads-
vandring og et besøk i gruvene. om kvelden 
spiser vi felles middag på hotellet før vi inntar 
plassene våre for å se “Elden” som er et av 
landets flotteste utendørsteater. 

DaG 7
Vi tar farvel med Røros og kjører Østerdalen til 
Alvdal hvor vi besøker Aukrustsenteret. Videre 
går turen til løiten lys og Brænderi hvor vi gjør 
ett stopp før siste etappe kjøres til oslo hvor vi 
skal overnatte. 

DaG 8
Turen hjem går innlandsveien via Brokke og 
Suleskard tilbake til Stavanger og Haugesund. 
på Notodden tar vi oss tid til et besøk i Heddal 
Stavkirke. pauser og lunsjstopp underveis. 
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dato:  04.07-07.07
priS:  6 995,-
priS:  5 850,- barn under 12 år

priSen inkluderer:
• Sightseeing i London med lokalguide
• Inngangsbillett til Warner Bros. Studio 
   Tour london©
• Inngang til Cadbury’s Chocolate World
• Inngang til Warwick Castle

• Tur med Duck Tours

tillegg:
Enkeltrom:  1 430,-
Musikal:   ca. 500,-

Vi tar forbehold om endringer i flytidene. 

En
 sm

ak av italia

7

dato:  14.07-20.07
priS:  10 650,-

priSen inkluderer:

• 6 middager

• Alle utflukter med innganger som nevnt 

   i beskrivelsen

• Alle lokalguider og smaksprøver

• Båttur i Venezia

• Konsert i Verona med Placido Domingo 

tillegg:

Enkeltrom:  1 200,-

Vi tar forbehold om endringer i flytidene og 
hotell.

en smak av italia Barnas london
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. en kveldskonsert i arena Verona med Placido 
Domingo er et av mange høydepunkter på denne turen. et 
velsmakende avbrekk fra hverdagen.

en spennende tur for store og små, med mange opplevelser. Søte 
minner fra sjokoladefabrikken, bilde av deg selv på sopelimen til 
Harry Potter eller spenningen fra middelalderslottet Warwick, er 
noe av det du kan ta med deg hjem.

DaG 1
Avreise med fly fra Stavanger lufthavn Sola 
kl. 06:45 med mellomlanding til Venezia og 
ankomst kl. 13:40. Her venter vår buss som tar 
oss til Hotell Vergilius **** utenfor byen Vicenza. 
Vi gjør oss kjent med bostedet og møtes til 
middag om kvelden. Et moderne hotell med klima 
anlegg og utebasseng med liggestoler!

DaG 2
Etter frokost skal vi oppleve prosecco vinrute. Vi 
får med lokal guide og vi kjører deler av vinruten 
som starter i Conegliano. Vi besøker en vingård 
med smaking av prosecco og lokale produkter. 
Etter dagens opplevelser fortsetter vi til vårt 
hotell og servering av middag.

DaG 3
Frokost serveres og i dag står Venezia på 
programmet. Ettermiddagen til egen disposisjon i 
Venezia. Middag på hotellet.

DaG 4
Etter frokost blir det nok en dag med opplevelser. 
Verona står på programmet og vi har sightseeing 

før vi setter av ettermiddagen til egen disposisjon. 
Senere møtes vi og går til det store amfiet: Arena 
Verona. Her opplever vi en flott konsert med 
placido Domingo, kor, balett og orkester. Retur 
med bussen til hotellet etter konserten.

DaG 5
Frokost på hotellet. i dag skal vi til distriktet 
hvor de kjente Valpolicella og Amarone vinene 
lages. Vi besøker en vingård med omvisning og 
smaksprøver. Middag på hotellet om kvelden.

DaG 6
Etter frokost reiser vi litt østover til Vicenza 
med lokalguide. i dag står Bassano del Grappa 
på programmet. Ettermiddagen i Vicenza før 
avslapning på hotellet og senere middag. 

DaG 7
Frokost på hotellet før vi reiser vestover til Milano 
og tar fly kl. 14:20 tilbake til Stavanger med en 
mellomlanding underveis. Beregnet ankomst 
kl. 18:15.

DaG 1
Vi drar fra Stavanger om morgenen for å starte 
på vårt program. Flyet vårt går kl. 12:00. i 
london blir vi hentet av buss som tar oss med 
på en spesiell sightseeing forbi steder brukt i 
den siste Harry potter filmen, og andre kjente 
severdigheter. Deretter sjekker vi inn på hotellet 
i sentrum av london og har ettermiddagen til 
egen disposisjon. Hva med en tur med london 
Eye, hvor du får se london fra luften, eller 
kanskje bare en tur i oxford street?

DaG 2
Dagen blir lang og opplevelsene står i kø. 
Turen går nordover med buss, først til Warwick 
Castle, en ekte middelalderborg fullpakket av 
opplevelser og shows. Etterpå går vi i Charlie’s 
fotspor og besøker sjokoladefabrikken Cadbury. 
Vi får se hvordan sjokolade lages fra begynnelse 
til slutt. Den deilige flytende sjokoladen trylles 
om til fantastiske sjokoladebiter. Klarer vi å 
motstå fristelsen til å smake? Retur til london 
om ettermiddag/kveld.

DaG 3
Høydepunktet på turen for mange er nok det 

som står på programmet i dag; et besøk på 
Warner Bros. Studio Tour london©. Studioet 
åpnet dørene til Harry potter sin fantastiske 
verden bare for ett år siden. Her kan du gå på 
brosteinene fra diagonal alleen, se butikken til 
tryllestav-makeren og mye mer. Turen varer i tre 
timer og bare en del av det er guidet, slik at du  
får god tid til å gå rundt på egenhånd og se godt 
på akkurat det som du likte best. Ettermiddagen 
har vi til fri disposisjon. Mulighet for å se en av 
londons musikaler om kvelden. 

DaG 4
Det er vanskelig å overgå gårsdagens 
opplevelser, men london har fremdeles mye 
å by på og vi har en avtale med en fantastisk 
bil som kan gå både til lands og til vanns! 
Denne spennende bilen/bussen stopper like 
ved hotellet og tar oss med på en spennende 
avslutning på en fantastisk reise til london. litt 
tid på egenhånd før vi setter kursen tilbake til 
Heathrow og flyr hjem til Norge. Beregnet retur 
til Stavanger kl. 19:45.

f f
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dato:  29.07-02.08
priS:  8 890,-

priSen inkluderer:

• Inngang Stonhenge

• Utflukt til Exeter og Dartmoor

• Utflukt til Plymouth og en fiskelandsby

• Utflukt til Exmoor Nasjonalpark

tillegg:

Enkeltrom  1050,-

Vi tar forbehold om endringer i flyselskap og flytider.

koselig tur til Sør-england med korte etapper og lange 
opplevelser. Under hele oppholdet bor vi i koselige Devon.

DaG 1
Vi møter reiseleder på Stavanger lufthavn Sola, 
og har avreise til london Heathrow med British 
Airways kl. 12:10. Fra flyplassen i london drar 
vi sørover og til vakre Salisbury. i dag besøker 
vi også Stonehenge, sirkelen av steiner som 
har stått her i tusenvis av år. Vi skal bo i Devon, 
denne skjønne byen, som er flott til spaserturer 
og avslapping. Middag og overnatting på hotel 
i Devon.

DaG 2
Vi starter dagen med engelsk frokost. Deretter 
går turen til Exeter, hvor spesielt den vakre 
katedralen kan friste til et besøk. Videre 
kjører vi til Dartmoor, et av de mest uberørte 
områdene i England, og om vi er heldig ser vi 
kanskje noen av de 4500 ville ponniene mens 
vi kjører gjennom landskapet her. Middag og 
overnatting i Devon. 

f

Sør-england

DaG 3
Frisk luft venter oss i plymouth. i denne gamle 
havnebyen ble en gang den spanske armada 
overmannet. om ettermiddagen kjører vi 
til looe, en søt liten fiskerlandsby med små 
butikker og hus, og naturligvis de typiske 
engelske “public houses”, eller som vi best 
kjenner dem, pubs. overnatting og middag i 
Devon.

DaG 4
En følelse av å dra tilbake i tid får vi når vi drar 
til Exmoor nasjonalpark i dag. Her finner vi 
uberørt natur og gamle landsbyer. Vi stopper 
slik at de som ønsker kan spasere litt i det vakre 
landskapet. om ettermiddagen kjører vi til en 
større by. overnatting og middag på hotel i 
Devon. 

DaG 5
Tiden er kommet for å vende nesen hjemover. 
Vi stopper ved Windsor på veien og får noen 
timer på egenhånd til å besøke slottet, hagen en 
pub eller det vi ønsker, før vi kjører til Heathrow 
lufthavn og tar fly hjem. Flyet går kl. 17:00
direkte til Stavanger. Beregnet ankomst 
Stavanger kl. 19:45.
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Seefeld

dato:  03.07.-14.07.
priS:  15 950,- 

priSen inkluderer:

• 10 middager / Buffeter

• 4 ettermiddagsbuffeter i Seefeld 

• Drikke til middager i Seefeld

• Utflukter som beskrevet med innganger

• Lokalguider som nevnt

tillegg:

påstigning Bergen:  300,-

Enkeltrom:   2 750,-

Rossbahn (taubane)

Forbehold om endring av hotell.

Seefeld i tyrol. Dette velkjente feriested har alltid noe nytt å tilby 
sine besøkende. Dette er en spennende rundtur, hvor vi reiser 
med buss og får oppleve flere kjente byer og land. Sammen får 
vi oppleve historie, kultur og vekslende landskap. Vår reise er 
krydret med opplevelser og overraskelser.

DaG 1
Avreise fra Bergen med Fjordline kl. 14:45 og 
Stavanger kl. 21:00 plass i innvendig lugar om 
bord.

DaG 2
Etter ankomst Hirtshals kl. 07:00 har vi 
frokost i land. Ved Flensburg har vi lunsj og 
handlestopp. Videre gjennom Nord-Tyskland 
til Hildesheim. Her skal vi bo på Hotel Van der 
Valk som ligger på rådhusplassen i Hildesheim. 
Middag og kveldstur ved hotellet.

DaG 3
Vi forlater Hildesheim etter frokost og 
kjører sørover mot Bayern. Vi har en 
ettermiddagstopp i middelalderbyen 
Rothenburg før vi ankommer området rundt 
München. Middag og avslapning om kvelden.

DaG 4
Etter frokost reiser vi inn i de Bayerske Alpene 
med formiddagsbesøk på slottet linderhof. 
Dette var et av Kong ludwig den 2. sine 
mange eventyrslott. Videre via Garmisch-
partenkirchen til Seefeld i Tyrol. Her kan 
vi glede alle med et deilig opphold på det 
utmerkede Hotel Schönruh. Under oppholdet 
her har vi ettermiddagslunsj. Deilige middager 
med valgfri drikke og stor buffetfrokost.

DaG 5–8
i hjertet av Tyrol ligger landsbyen Seefeld. Byen 
er for mange kjent som skiarena under VM og 
ol leker. Seefeld har greid å beholde sjarmen 
fra glansdagene og det er hyggelig å rusle 
rundt i denne feriebyen. Hotellet vårt ligger 
rolig til med 5-10 minutters gange til gågaten 
og det sjarmerende sentrum. Vårt hotell kan 

trygt kalles et velvære hotell med sitt 1200 
m2 store spaanlegg med mange saunaer og 
basseng både inne og på taket.
Ønsker du spa behandlinger har hotellet egen 
avdeling hvor du får det meste til vennlige 
priser. Hotellets kjøkken høster mange lovord. 
Vi starter dagene med en innholdsrik frokost. 
om ettermiddagen dekkes en minibuffet 
med varm og kald mat. om kvelden møtes 
vi til fire-retters middag med en valgfri 
drikke til. Noen kvelder i uken arrangeres det 
temamiddager og gallamiddag. Tyroleraften 
med opptreden og musikk får vi også oppleve. 
Vi er tilbake på hotellet hver dag slik at man 
rekker ettermiddagsbuffeten og har tid til å 
slappe av og nyte omgivelsene. Du kan også 
glede deg til å åpne døren inn til ditt rom når 
du ankommer hotellet, vi røper ikke mer... 
Mens vi tilbringer vår ferie skal vi selvsagt ut 
på noen formiddagsutflukter. En dag er vi i 
Seefeld og blir med lokalguide rundt i byen. 
En dag besøker vi Garmisch-partenkirchen 
mens en annen dag besøker vi innsbruck med 
Rundmaleriet og Swarovski Krystallverden. 
Vi vil også overraske med en spesiell blåtur, 
ta med pass og lommebok! Den fjerde dagen 
legger vi også inn en overraskelse. Mulighet 
for interesserte til å ta en fjelltur opp/ned 
med Rossbahn. (Tillegg)

DaG 9
Vi tar farvel med vårt vertskap og kjører 
gjennom Bayern forbi München. Videre 
nordøstover mot de Bayerske skoger. Vi 

nærmer oss Tsjekkia og hvorfor ikke da 
besøke en av de fineste Spa byene i landet? 
Vi kommer frem i Marienbad tidlig om 
ettermiddagen. Her skal vi bo sentralt på 
Hotel Villa Butterfly. En lokalguide vil gjerne 
vise oss rundt i denne vakre byen som har 
beholdt mange av sine staslige hus fra 1800 
tallet. Middag og kveldstur.

DaG 10
Etter frokost reiser vi tilbake inn i Bayern og 
videre nordover forbi kjente byer
som leipzig og Magdeburg. Vi kommer 
frem til Hannover hvor vi har middag og 
overnatting på vårt hotell. 

DaG 11
Etter frokost kjører vi til den dansk/tyske 
grensen for lunsj og grensehandel. Videre 
gjennom Jylland til Hirtshals hvor vi har 
middags sammen. Avreise med Fjord line 
kl. 21:00. plass i innvendig lugar.

DaG 12
Vi ankommer Stavanger kl. 07:00 og vår 
gjester som skal til Bergen fortsetter reisen. 
Ankomst Bergen kl. 13:35.

Seefeld

€
dkk
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dato:  14.07-19.07
priS:  7 950,-

priSen inkluderer:

• 7 middager / buffeter

• Inngang til Landesgartenschau

tillegg:

Enkeltrom:  900,-

Fra Haugesund:  200,-

Forbehold om endring av hotell.
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rhinen/rüdesheim Blomsterutstilling i tyskland
Denne turen har vært med fra første katalog i 1988. Dette er rund-
tur gjennom middelalder miljøer kombinert med tysk gjestfrihet. 
oppholdet tilbringes i rhin-vinens hovedstad: rüdesheim.

De store blomsterutstillingene i tyskland er utrolig populære. 
Sør-Vest reiser har valgt Papenburg i det nordvestre hjørne av 
tyskland. en sjarmerende småby som også er tysklands sydligste 
havn. Under turen besøker vi også Bremen!

DaG 1
Avreise fra Haugesund via Stavanger og 
Sandnes med påstigning underveis til 
Kristiansand. Vi reiser med SuperSpeed1. 
Buffet om bord. Etter ankomst Hirtshals 
kjører vi til vårt hotell. 

DaG 2
Etter frokost drar vi videre sørover med stopp 
underveis. overnatting i Hannoverområdet. 
Middag på hotellet om kvelden.

DaG 3
De fleste har hørt eventyret om rottefangeren. 
Dette tyske eventyret har sin opprinnelse i 
Hameln, som vi besøker etter frokost. Vi når 
Frankfurt og kjører langs Rhinens vakre og 
maleriske landskap til Rüdesheim. overnatting 
og middag.
 
DaG 4
i dag drar vi samlet etter frokost opp til 
Niederwald-Denkmal monumentet. Spasertur 
gjennom vinmarkene med innføring i 
vinproduksjon. lunsj med vinsmaking. Middag 
om kvelden.

DaG 5
på programmet i dag er det en båttur fra 
Rüdesheim til St. Goarshausen.
i St. Goarshausen venter bussen og tar oss med 
til loreleiklippen. Ettermiddag på egenhånd. 
Middag om kvelden.

DaG 6
Det er tid å ta farvel med Rüdesheim. Vi kjører 
til Heidelberg, en by beliggende ved elven 
Neckar. Her blir vi med på byvandring. Videre til 
Hildesheimområdet. overnatting og middag.

DaG 7
Etter frokost setter vi kurs nordover. Vi stopper 
for litt grensehandel før vi kjører videre inn i 
Danmark. overnatting og middag i Jylland.

DaG 8
Frokost på hotellet før vi kjører til Hirtshals og 
sjekker inn på SuperSpeed1. Buffet om bord. 
Etter ankomst Kristiansand kjører vi til våre 
respektive hjemsteder.

DaG 1
Avreise fra Haugesund med påstigninger i 
Stavanger og Sandnes på vei til Kristiansand. 
Vi reiser med SuperSpeed1 og har reserverte 
plasser i buffetrestauranten under overfarten. 
Etter ankomst Hirtshals fortsetter vi ned til vårt 
hotell i Midt-Jylland.

DaG 2
Frokost serveres før vi kjører til Tyskland. Vi 
har stopp underveis og ankommer Bremen om 
ettermiddagen. Middag og overnatting samt 
en kveldstur i gamlebyen.

DaG 3
Frokost og avreise til papenburg hvor vi 
ankommer før lunsjtid. Vi skal bo to netter på 
et noe uvanlig hotell som heter Alte Werft. 
i papenburg bygges de lekreste cruiseskip 
som seiler på kloden. Vi gjør oss kjent i denne 
trivelige småbyen før middag om kvelden.

DaG 4
Frokost og den store hagedagen er kommet. Vi 

skal besøke landesgartenschau som har vært 
planlagt i flere år og som nå vil friste de mange 
tusen hageinteresserte som gjester byen. om 
ettermiddagen har vi i tillegg en tur til landets 
største gartneri med salg av redskaper etc. Gled 
deg! Middag om kvelden.

DaG 5
Frokost før vi kjører til Danmark. Middag og 
overnatting i Kolding området.

DaG 6
Frokost serveres og vi kjører til Hirtshals hvor 
vi tar SuperSpeed1 over til Kristiansand. om 
bord serveres buffet og drikke som på utreise. 
Etter ankomst kjører vi til våre respektive 
hjemsteder.

dato:  03.07-10.07, 
 20.08-27.08
priS:  10 480,-

priSen inkluderer:

• 8 middager/buffeter

• Utflukter som beskrevet

tillegg:

Enkeltrom:  1 980,-

Fra Haugesund:  200,-

€
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dato:  05.07-15.07
 09.08-19.08
priS:  13 730,-

priSen inkluderer:

• 11 middager/buffeter

• Utflukter som nevnt i programmet

tillegg:

Enkeltrom:  2 400,-

Fra Haugesund:  200,-

• Togtur med Zillertalbanen

• Tur med stolheisen til Hoch-Tirol

Forbehold om endring av hotell og artister.

Denne turen går til det flotte hotellet som to ganger er utnevnt 
til et av verden 99 beste hoteller! grunnen til populariteten er 
familien geiger som eier og driver hotellet. Her finner vi eget 
velværesenter med basseng og badstue. Dette er en ferie hvor 
det skjer noe hver kveld med underholdning av kjente østerrikske 
musikere. Bli med, du vil kose deg!

DaG 1
Avreise fra Haugesund via Stavanger og 
Sandnes med påstigning underveis til 
Kristiansand. Vi seiler med SuperSpeed1. Buffet 
om bord. Etter ankomst Hirtshals kjører vi til 
vårt hotell i Jylland for overnatting.

DaG 2
Dagen starter med frokost på hotellet før vi 
drar videre gjennom Danmark over grensen 
til Tyskland. i løpet av ettermiddagen når vi 
Gøttingen området hvor vi skal overnatte og 
spise middag.

DaG 3
Vi fortsetter vår reise etter frokost og kjører 

til Østerrike. Det er blitt sen ettermiddag når 
vi er fremme i Uderns og Hotel pachmair. 
Hotellet her blir vår base de neste seks nettene. 
Hver ettermiddag serveres det kaffe og kake 
i hotellets kafe. i kveld serveres pachmairs 
kulinariske grillbuffet og drikke til middagen er 
inkludert. pachmairs Zillertaler Musikkparade 
starter underholdningen med duoen “Da 
Zillertaler und die Geigerin” et musikalsk 
fyrverkeri.

DaG 4
Vi tar turen til nabobyen Fügen etter 
frokost. om kvelden serveres det en fire-
retters middag. i kveld underholder show og 
stemningskvartetten “Hochtirol”.

DaG 5
Det blir en stemningsformiddag med den kjente 
østerrikske grand prix vinneren i folkemusikk: 
March-pirscher. i kveld er det italiensk buffet på 
menyen og festkonsert i den nye Waldfesthallen 
med Bundesmusikkapelle Uderns.

DaG 6
italia er ikke langt unna og etter frokost 
kjører vi via Brennerpasset til Vipiteno hvor 
vi tilbringer formiddagen i denne koselige 
grensebyen. på returen kjører vi den gamle 
veien til inndalen og opplever ekte Alpeidyll. Vel 
tilbake på hotellet venter middag. i kveld er det 
“originaler Zillertaler” som står for den lystige 
musikkunderholdningen.

DaG 7
Etter frokost går turen i dag til innsbruck, 
Tyrols hovedstad. Vi legger og turen innom 
lysutsalget i Brixlegg. En riktig Tiroler Heimat 
aften sammen med Zillertaler. Buffet til middag 
setter spiss på dagen.

DaG 8
Den siste dagen kan vi slappe av ved hotellet 
og nyte omgivelsene rundt. om kvelden er det 
middag og underholdning på hotellet.

DaG 9
Nå er det tid for å begi seg på hjemvei. Vi 
setter oss i bussen etter frokost, mette av 
inntrykk, dans, musikk og sang. i løpet av sen 

ettermiddag når vi Hannoverområdet hvor det 
blir middag og overnatting.

DaG 10
Etter frokost forsetter vi turen videre nordover. 
Det blir stopp ved den dansk/tyske grense for 
grensehandel før vi fortsetter inn i Danmark. 
Middag og overnatting i Jylland.

DaG 11
Frokost på hotellet og avreise til Hirtshals, hvor 
vi går om bord i SuperSpeed1. lunsjbuffet om 
bord. Vel i land i Kristiansand kjører vi tilbake til 
våre respektive hjemsteder.

musikksommer i 
Zillertal
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dato:  09.07-16.07
priS:  12 990,-

priSen inkluderer:

• Inngang Windsor Castle

• Inngang Blenheim Palace

• Inngang Tintern Abbey

• Besøk norske sjømannskirke

• Pembrockshire Nasjonalpark

tillegg:

Enkeltrom  2 650,-

Forbehold om endring av flytider.
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Storbritannia er en vakker øy. Vi får med oss kulturhistorie samt 
noen av de vakreste stedene i england og Wales. korte etapper 
med buss.

DaG 1
Vi møter reiseleder på Stavanger lufthavn 
Sola, og har avreise til london kl. 12:10. i 
london møter vi vår sjåfør og setter oss godt 
til rette i bussen. Turen går først til Windsor 
hvor vi besøker det kjente Windsor Castle. 
Selve Windsor er en koselig og typisk engelsk 
landsby. Vi kan spasere på broen over Thames 
til Eton, den berømte skolen, hvor både prins 

William og prins Harry har vært elever. Vi ser 
skolen utenfra før vi kjører videre til oxford 
hvor vi skal ha middag og overnatting.

DaG 2
i dag har vi hele dagen til rådighet i oxford til å 
gjøre akkurat hva vi ønsker. Middag på hotellet 
om kvelden. 

DaG 3
i dag drar vi for å se det vakre Blenheim palace 
med sin fantastiske arkitektur, også kjent som 
fødestedet til Winston Churchill. Deretter kjører 
vi gjennom vakre Cotswolds og ser de pittoreske 
landsbyene Chipping Campden, Bourton-on-
the-Water og Bibury med Arlington Row. Retur 
til oxford for middag og overnatting. 

DaG 4
Nå forlater vi oxford og drar mot Avebury, 
i nærheten av Swindon. En av de største 
steinsirklene på de britiske øyer finnes 
her, og kanskje en av øyens best bevarte 
hemmeligheter? Videre kjører vi til den vakre 

byen Bath med sin flotte georgianske arkitektur. 
litt tid på egenhånd i Bath. Deretter kjører vi 
videre til Bristol. Middag og overnatting. 

DaG 5
Vi kjører mot Wales og målet vårt i dag er 
Cardiff. Første stopp blir ved ruinene av Tintern 
Abbey som ligger flott til like ved Wye elven. 
Videre til Cardiff hvor vi besøker den norske 
sjømannskirken. Middag og overnatting i Cardiff.

DaG 6
på programmet vårt i dag er den vakre nasjonal-
parken pembrockshire med Tenby og St. Davids. 
retur til Cardiff for overnatting og middag.

DaG 7
Vi setter kursen mot london. Her møter vi en 
lokalguide som tar oss med på en sightseeing i 
byen. overnatting og middag i london.

DaG 8
Vi har god tid i london før vi møtes til felles 
transfer til flyplassen. Hotellet vårt ligger 
sentralt. Vi har både kjøpesentre, londons 
handlegater og attraksjoner innen rekkevidde. 
Flyet vårt hjem til Stavanger går fra Heathrow 
kl. 17:00 lokal tid og beregnet ankomst 
Stavanger er kl. 19:45.

england-Wales

f
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dato:  03.07-13.07 
 17.07-27.07
priS:  13 950,-

priSen inkluderer:

• 11 middager/buffeter

• 5 lunsjpakker

• Utflukter som beskrevet

• All inclusive på Zentral Hotel*

* All inclusive betyr at en har alle måltider og 

drikke inkludert i oppgitte perioder

tillegg:

Enkeltrom:  1.460,-

Fra Haugesund: 200,-

Forbehold om endring av hotell.

11
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Vår helt nye tur til kitzbühl alpene passer utmerket for de som 
har reist flere ganger tidligere til tyrol. Vi bor sentralt og godt på 
Hotel Zentral med all inclusive*. Nye utfluktsmål og dager i ro 
inngår i vårt opphold.

DaG 1
Avreise fra Haugesund om morgenen med 
påstigninger underveis til Kristiansand. Avreise 
med SuperSpeed1. Buffet om bord. Etter 
ankomst Hirtshals kjører vi til Midt-Jylland for 
overnatting. 

DaG2
Etter frokost kjører vi til Tyskland og Göttingen 
området for middag og overnatting.

DaG 3-7
Vi kjører ned til Bayern og inn i Østerrike. 
Ankomst i trivelige Kirchberg hvor vi skal nyte 
feriefølelsen i fem dager. Vi bor på Zentral Hotel 
med det meste inkludert. Fire-retters middager, 
lunsjpakker, grillaften og musikkaften. Adgang 
til velværeavdelingen mellom kl. 16:00 og 
kl. 21:00. Vin, øl og mineralvann inkludert fra 
kl. 12:00 til kl. 20:30. Rommene har balkong og 
utenfor finnes hotellets populære terrasse.

Vi har fire hele dager til opplevelser. En dag 
blir vi kjent med Kirschberg. En dag har vi 
panoramatur opp mot Grossglockner- landets 
høyeste fjellmassiv. Vi har halvdagstur til kjente 
Kitzbühl og en halv dag er satt av til blåtur 
med smaksprøver i det vakre landskapet rundt 
Kirchberg.

DaG 8
Vi tar farvel med vårt vertskap og kjører via 
Seefeld til Andechs i det vakre området sør 
for München. Her besøker vi pilgrimsklosteret 
og har med lunsjpakke. Drikke kommer fra 
klosteret. Etter opplevelsen fortsetter vi på 
Romantische Strasse til middelalderbyen 
Rothenburg ob der Tauber. overnatting  med 
middag på Gasthaus Zum Rappen. Kveldstur 
innenfor bymurene.

DaG 9
Frokost før vi tilbringer et par timer i denne 

historiske byen. Avreise til Hannover og overnatting 
på Ramada Hotel Europa. 

DaG 10
Vi fortsetter nordover og tar en velfortjent pause 
ved den dansk/tyske grensen for handel og lunsj. 
Turen går videre gjennom Jylland til Århus for 
middag og overnatting.

DaG 11
Frokost før siste etappe til Hirtshals. Slakterbesøk 
for de som ønsker. Her venter SuperSpeed1. Vi 
har reserverte plasser i buffetrestauranten. Etter 
ankomst Kristiansand kjører vi til våre respektive 
hjemsteder.

kirchberg i tyrol

€
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dato:  15.07-21.07
priS:  12 470,-

priSen inkluderer:

• 6 middager/buffeter, samt 1 lunsj

• Utflukter som beskrevet

tillegg:

Enkeltrom/lugar:  2 300,-

Fra Haugesund:  200,-
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dato:  15.07-22.07
priS:  12 090,-

priSen inkluderer:

• 8 middager/buffeter

• Alle utflukter og lokalguider som beskrevet

tillegg:

Enkeltrom:  2 500,-

Fra Haugesund: 200,-

Bornholm åland – helsingfors
Vi besøker københavn og går på Strøget med besøk i tivoli. 
Videre til øya Bornholm og småbyer med krokete gater og 
bindingsverkshus. Hansabyen lübeck vies også et besøk.

Åland ligger mellom Sverige og finland og regnes som en av 
Østersjøens perler. Øya har selvstyre, eget flagg og egne frimerker. 
Vi besøker også Stockholm.

DaG 1
Avreise fra Haugesund via Stavanger og 
Sandnes med påstigning underveis til 
Kristiansand. Vi seiler med SuperSpeed1. Buffet 
om bord. Etter ankomst Hirtshals kjører vi til 
vårt hotell.

DaG 2-3
Vi spiser morgenmad før vi setter oss i bussen 
og kjører over Fyn til Sjælland. Her ligger den 
danske hovedstaden. København er flott storby, 
men føles liten og romantisk med det berømte 
Strøget. Etter frokost dag 3 får vi en rundtur i 
København før vi setter kursen mot Sverige. Vi 
drar til ystad for å ta båt over til Bornholm og 
kjører rett til hotellet. Middag om kvelden.

DaG 4-5
Under oppholdet på Bornholm bruker vi 
hotellet som base og inntar frokoster og 
middager her. Vi får en lokalguide til å ta oss 
med rundt på ulike utflukter, slik at vi får sett 
så mye som mulig. Vi besøker Gudhjem og 
Svaneke, to små pittoreske byer med røde, blå, 
gule og hvite bindingsverkshus med stokkroser 
som blomstrer opp langs veggene. Vi besøker 
en kirke som er berømt fordi den er rund, 

men også fordi den tidligere var forsvarstårn. 
i tillegg kan vi avlegge besøk hos lokale 
kunsthåndverkere og besøke Nord-Europas 
største borgruin; Hammersborg. Tid til å rusle 
rundt i Rønne by.

DaG 6
Frokost. Ferge fra Bornholm til Rügen i 
Tyskland. Vi ankommer den vakre Hansabyen 
lübeck, og her får vi tid til å se oss om før 
middag på hotellet.

DaG 7
Vi forlater lübeck for denne gang og kommer 
frem til den dansk/tyske grense hvor vi tar vår 
grensehandel og spiser lunsj. overnatting og 
middag i Jylland.

DaG 8
Vi spiser frokost på hotellet før vi drar til 
Hirtshals. Vi går om bord i SuperSpeed1. Buffet 
om bord. Fra Kristiansand kjører vi tilbake til 
våre hjemsteder.

DaG 1
Avreise fra Haugesund via Stavanger og 
Kristiansand med påstigning underveis til oslo. 
overnatting og middag i osloområdet.

DaG 2
Etter frokost forsetter vi mot Ørje og inn i 
Sverige. Turen går via Ørebro og Södertälje 
til Stockholm. Vi kjører til Kapellskär og tar 
Ålandsfergen til Mariehamn, Ålands hovedstad.  
Buffet om bord. Etter ankomst innsjekk på vårt 
hotell.

DaG 3
Etter frokost blir vi møtt av lokalguide som tar 
oss med på en rundtur og vi får se og oppleve 
Ålands mangfold. lunsj med Ålandspannekake 
og kaffe. Middag om kvelden.

DaG 4
Frokost og utsjekk. Dagen til egen disposisjon 
til å bli nærmere kjent i Mariehamn. Til avtalt 
tid møtes vi og kjører til Stallhagen med 
smaksprøver og mat. Det blir middag på en 
lokal restaurant i Mariehamn. Sen kvelds 
innsjekk ved Viking-lines ferge til Helsingfors. 
Vi beholder samme lugarer til ankomst i 
Stockholm.

DaG 5
Frokost før vi ankommer Helsingfors. på 
kaien venter lokalguide som tar oss med på 
en flott rundtur. Vi får bla. se Tempelkirken, 
Sibeliusmonumentet og Finlandiahuset med 
mer. Tid på egenhånd før avreise. Vi møtes til 
buffet om bord på båten.

DaG 6
innseilingen til Stockholm nytes ved 
frokostbordet. Etter ankomst møter vi vår 
lokalguide og blir med på en flott sightsseeing. 
Vi får høre om byens severdigheter og se 
Stockholm slott, Gamle Stan med mer. Turen 
fortsetter til oslo-området for middag og 
overnatting.

DaG 7
Etter frokost går turen til Holmenkollen hvor 
vi ser vår flotte nasjonale skiarena. Etter 
oppholdet her kjører vi gjennom oslo sentrum 
og tar en pause ved Den norske opera hvor 
det blir anledning å ta seg en spasertur på 
operataket. Vi forsetter og kjører Sørlandske 
hovedvei med jevne stopp underveis før vi 
kommer frem til våre respektive hjemsteder.

€
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dato:  18.07-30.07
priS:  16 550,-

priSen inkluderer:

• Buss (med tilhenger)

• Sykkelguide fra Sør-Vest reiser

• FjordLine utreise-ColorLine retur

• 5 middager 

• Busstransport til/fra rittet underveis

tillegg:

Enkeltrom:  4 000,-

Fra Haugesund:  200,-

13

Tou
r d

e Fran
ce

Vi gjentar suksessen fra 2013 og har for det 101`ste tour de 
france rittet laget en ny tur. tour de france er verdens største 
idrettsarrangement og nå har du mulighet til å være med som 
aktiv tilskuer med egen sykkel!

Vi har egen sykkelguide med på turen som legger opp dagene slik 
at man får syklet deler av løypa som rittet følger. Ønsker du å la 
sykkelen være hjemme, kan du være med som tilskuer langs løypa.

DaG 1
Avreise fra Stavanger via Sandnes til Risavika 
hvor vi seiler med Fjordline kl. 21:00. 

DaG 2
Ankomst Hirtshals tidlig om morgenen. Vi 
kjører gjennom Danmark og har frokoststopp 
underveis. Vi gjør et stopp på grensen til 
Tyskland utpå formiddagen. Utover dagen 
legger vi inn små pauser underveis. om kvelden 
ankommer vi Münster hvor vi tilbringer natten. 
Felles middag på hotellet.

DaG 3
Etter frokost kjører vi videre sørover og i dag skal 
vi til orleans hvor vi skal overnatte. Det blir flere 
pauser underveis med lunsjstopp midt på dagen. 
Felles middag på hotellet om kvelden.

DaG 4 - 7
Turen går sørover i Frankrike til lourdes som blir 
basen vår de neste fire nettene. Felles middag 
ved ankomst.  Hotellet ligger 1-2 timers kjøring 
fra start/mål på etappene 16-19. Vår buss vil 
kjøre oss ut i løypa hver dag og dagene blir godt 
planlagt på forhånd av guidene. 
etappe 16: Carcassonne > 
Bagnères-de-luchon
etappe 17: Saint-Gaudens > 
Saint-lary-Soulan pla d’Adet
etappe 18: pau > Hautacam
etappe 19: Maubourguet pays du Val d’Adour > 
Bergerac

DaG 8
Utsjekk fra vårt hotell i lourdes og vi følger den 
19. etappen på veien mot Bergerac. 

tour de France
overnatting i nærheten av Bergerac.

DaG 9
etappe 20: Bergerac > Périgueux
i dag sykler rytterne tempo etappe. Vi får med 
oss starten av etappen før vi kjører til paris om 
ettermiddagen/kvelden. Ankomst paris sent om 
kvelden. 

DaG 10
i dag følger vi siste etappe fra Évry til paris/
Champs-Élysées. Vårt hotell ligger sentralt 
plassert i forhold til løypa og her kan vi ta 
plass i norske-svingen og få med oss de siste 
pedaltråkkene i årets ritt. 

DaG 11
Vi setter kursen hjemover og forlater paris etter 
en god frokost. Vi kjører til Nederland og det blir 
overnatting i Zwolle. Felles middag om kvelden. 

DaG 12
Vi fortsetter nordover og i dag kjører vi til Kolding 
for overnatting. om tiden tillater det gjør vi 
en handlestopp på grensen. Felles middag på 
hotellet.

DaG 13
Etter en tidlig frokost kjører vi til Hirtshals 
og seiler med SuperSpeed1 til  Kristiansand. 
Deretter kjører vi til våre respektive hjemsteder. 

€
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dato:  18.07-27.07.
priS:  15 990,-

priSen inkluderer:

• Besøk i Rouen

• Besøk i Honfleur

• Besøk på Calvados Bryggeri 

• Besøk på innovasjonsstrendene 

• Inngang på St Michel Klosteret

• Guidet tur i St Malo

tillegg:

Enkeltrom:  2 100,-

en tur hvor vi blander behagelige båtturer med tid på egenhånd 
i store metropoler og historiske steder. en tur krydret med flotte 
opplevelser.

DaG 1
Vi starter turen fra Bergen kl. 14:45 og 
Stavanger kl. 21:00 og seiler langs kysten med 
Fjordline til Hirtshals. En svært behagelig start 
på denne reisen. 

DaG 2
Ankomst Hirtshals tidlig, og vi stopper når vi 
har kjørt en time for å spise frokost. 
Dagen i dag består av kort etappe da vi bare 
skal til Esbjerg hvor vi skal sjekke inn på DFDS 
sin båt til Harwich i England. Båten seiler 
kl. 18:45. Middag om bord.

DaG 3
Når vi ankommer Harwich er klokken ca. 12:00 
og vi kjører halvannen time inn til london. Der 
får vi et par timer på egenhånd før vi fortsetter 
til Dover hvor vi skal overnatte. Middag på 
hotellet. 

DaG 4
Vi tar ferge fra Dover til Calais, en tur som 
tar bare 90 minutter.  Vi ankommer Calais og 
kjører langs kysten. Vi stopper i Rouen, stedet 
hvor den kjente Jeanne D’Arc ble brent. Her får 
vi en lokalguide som viser oss rundt. Etterpå 
besøker vi et bryggeri og får lære mer om det 
typiske franske produktet Calvados naturligvis 
med smaksprøver for dem som ønsker dette. 
overnatting og middag i le Havre.

DaG 5
Vi kjører videre ned kysten til St Malo. Først 
på programmet i dag er byen Honfleur hvor 
vi får omvisning. Honfleur omtales som den 
vakreste lille byen i Normandie og byen en bare 
må besøke. innbyggerne i Honfleur garanterer 
at vi kommer til å være helt forelsket i byen og 
Frankrike etter besøket her. Deretter kjører vi til 
innovasjonsstrendene. Det var her de allierte, 

england - normandie 
& Bretagne 

inklusive den norske marinen, kom i land 6. juni 
1944. D-dagen, som den kalles, var begynnelsen 
til slutten på andre verdenskrig. Vi stopper her 
slik at en kan gå på strendene og en kan besøke 
museet. Det er muligheter for lunsj her før vi 
fortsetter til St. Malo, hvor vi skal bli i to netter.  

DaG 6
i dag skal vi se St Malo. Vi har med oss 
lokalguide som forteller om denne vakre byen. 
på programmet står og inngang på Mont St 
Michel klosteret som ligger ute på en tidevanns-
øy. Det betyr at når det er høyvann er det en øy 
omkranset av vann, men når det er lavvann kan 
man gå til den fra alle kanter. En spennende tur!

DaG 7
Vi må ta farvel med St. Malo for denne gang, 
men vi kjører ikke så veldig langt før vi gjør 
et stopp i hovedstaden paris. Her får vi et par 
timer før vi fortsetter til Reims hvor vi skal spise 
middag og overnatte. 

DaG 8
Turen fortsetter gjennom Frankrike og over 
grensen til Tyskland. 

DaG 9
Det siste stykket tilbakelegges i dag, og vi 
stopper for litt grensehandel før vi krysser 
grensen til Danmark. 

Båten vår går fra Hirtshals kl. 21:00 og vi har 
middagsbuffet om bord. 

DaG 10
Vi ankommer Stavanger tidlig morgen og båten 
fortsetter videre med de av våre gjester som 
skal til Bergen. Ankomst Bergen kl. 13:15

€
£
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dato:  28.07-04.08
priS:  11 250,-

priSen inkluderer:

• 6 hotellmiddager

• Dagstur til Split med sightseeing og 

   middag

• Ettermiddagstur til kjøpesenter City 1

• Halvdagstur med båt mellom øyene 

   inkludert lunsj  

• Heldagstur til nasjonalpark med båt, 

    måltid, vinsmaking og lokalguide

• Busstransport 3 dager t/r  til områdets 

   flotteste badestrand.

• Avslutningsmiddag i Trogir

tillegg:

Enkeltrom  2 450,-

Valuta: Lokal valuta veksles på reisemålet
Vi tar forbehold om endringer i flytidene og hotell.

Årets tur går til populære trogir like nord for Split. Byen er på 
verdensarvlisten til UNeSCo og vi bor syv netter på trogir Palace 
Hotell ****. i tillegg til sol og bading har vi lagt inn noen kjekke 
utflukter. Vi flyr direkte med SaS.

DaG 1
Frammøte på Stavanger lufthavn Sola kl. 06:00 
hvor vi møter reiseleder og sjekker inn for 
avgang kl. 08:00 med SAS direkte til Split med 
ankomst kl. 10:50. på flyplassen blir vi møtt av 
buss og lokalguide som tar oss til Split sentrum 
hvor vi får servert lunsj m/drikke. Deretter 
til vårt hotell som ligger kun 300 meter fra 
gamlebyen i Trogir. innsjekk og senere middag 
på hotellet.

DaG 2
Vi har frokost og middag inkludert under 
oppholdet. Første dag gjør vi oss kjent 
med hotellet og omgivelsene. Her ligger 
feriedrømmen klar med vårt flotte hotell midt 
på rivieraen bare et steinkast fra Adriaterhavet. 
Det er en mindre badestrand 6-10 minutters 
gange fra vårt hotell. om ettermiddagen har vi 
en tur til det nye kjøpesenteret City1 utenfor 
Split. Middag på hotellet.

DaG 3
Dagen til egen disposisjon. Vi har egen buss 
som kjører tre ganger under oppholdet til og fra 
en stor og flott badestrand 10 min. fra Trogir. Sen 
ettermiddag kjører vi med lokal guide inn til Split 
for en liten sightseeing og middag i sentrum. 
Kveldspromenade før retur til vårt hotell. 

DaG 4
Vi slapper av ved hotellet eller ved sjøen. Vi 
anbefaler kveldstur inn til gamlebyen under 
oppholdet. Middag på hotellet.

DaG 5
i dag har vi chartret båt og kjører til øyene 
utenfor Trogir. Båten legger til i en vik slik at 
man kan bade i det krystallklare vannet og 
under reisen serveres også lunsj. Middag på 
hotellet.

kroatia
DaG 6
Dagen til fri disposisjon. Frokost og middag på 
hotellet. 

DaG 7
Dagen til fri disposisjon. Frokost på hotellet og 
middag i gamlebyen i Trogir.

DaG 8
Hjemreisedagen er kommet, men før avreise til 
flyplassen vil vi vise deg nye sider av Kroatia. Vi 
får med lokalguide og besøker nasjonalparken 
Krka hvor vi rusler i det naturskjønne området. 
Vi blir med på en liten båttur i selve parken. 
Senere på ettermiddagen reiser vi til Bibich hvor 

vi skal på en vingård for vinsmaking og lunsj. 
Velfornøyde kjører vi til en liten by og slapper 
av før siste etappe til flyplassen. Vi reiser med 
SAS kl. 19:35 direkte til Stavanger. Beregnet 
ankomst kl. 22:20.

f
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dato:  05.08-11.08
priS:  12 990,-

priSen inkluderer:
• Guidet bytur i Wien
• Besøk i Bratislava 
• Tur med Twin City Liner på Donau fra 
   Bratislava til Wien
• Guidet bytur i Bratislava
• Middag på lokal restaurant i Burgenland
• Båttur fra Mörbisch til Ferörakos
• Guidet tur i Sopron med lunsj
• Kulinarisk spasertur i Graz, inkl. 3 retters lunsj
• Besøk på gresskarfrø-olje presseri
• Vinsmaking i Sør-Styria
• Vinsmaking i Slovenia
• Besøk i Maribor med lunsj

tillegg:

Enkeltrom  1 150,-

7
dager paSS

€

Dette er en kulinarisk reise hvor vi gjør oss kjent med matkulturen 
i Østerrike, Slovakia, Slovenia og Ungarn. Noen middager er 
på egenhånd slik at dere kan velge den restauranten dere selv 
ønsker. 

DaG 1
Reisen starter på Stavanger lufthavn Sola og vi 
reiser til Wien i Østerrike med mellomlanding. 
Transfer til vårt hotell hvor vi har middag om 
kvelden. 

DaG 2
Dagen passer perfekt til å utforske Wien. Den 
første delen er sammen med lokalguide som 
forteller om kultur og historie. og vi prøver den 
tradisjonelle Sachertorte, som er en kulinarisk 
delikatesse fra Wien. Sammen med en “Wiener 
Melange” (en kaffetype) er vi sikre på at dere 
får en flott smaksopplevelse. Ettermiddagen til 
fri disposisjon. 

DaG 3
Etter frokost sjekker vi ut fra hotellet og drar 

til Slovakias hovedstad med Twin City liner, en 
behagelig katamaran. Vi cruiser nedover Donau 
til Bratislava. Vi ankommer tidlig ettermiddag 
og får en liten spasertur med lokalguide. Videre 
går turen til vårt bestemmelsessted: Neusiedl 
sjøen. Vi slapper litt av før vi møtes til middag 
på en lokal restaurant. 

DaG 4
i dag venter noe spesielt på dere: vi skal 
krysse et av de mest populære feriestedene i 
Østerrike med båt! området rundt Neusiedl 
sjøen er på UNESCos verdensarvliste. Fra 
Mörbisch tar båten oss til Ungarn mens vi 
nyter det flotte landskapet. Fra Fertörakos 
drar vi til Sopron i den nord-vestre delen av 
Ungarn. lokalguide viser oss den vakre byen og 
vi spiser lunsj i en lokal restaurant hvor vi får 

gourmetreise i 
fire land

servert ekte gulasjsuppe, med salat til og ekte 
ungarsk dessert. Etter lunsj kjører vi gjennom 
Burgenland og Steiermark før vi ankommer 
Graz.

DaG 5
ikke spis for mye til frokost, for vi skal ut på 
tur med lokalguide, og dette er en kulinarisk 
spasertur hvor vi smaker alt fra typiske 
“Käferbohnen” til gresskarfrø-olje. lunsjen 
foregår i tre ulike restauranter hvor vi spiser 
en rett i hver restaurant. Ettermiddagen er til 
egen disposisjon. 

DaG 6
Visste du at Østerrike har sitt eget “Toscana”? 
Dette skal vi besøke i dag. Sør Styria er 
kjent for sine fantastiske viner. Her kjører 
vi gjennom “vingaten” med flott utsikt til 
vinrankene. Vi får en guidet tur gjennom 
vinkjeller hvor vi får smake på godsakene. 

og for å kunne sammenligne kvaliteten på 
vinene, tar vi turen over grensen til Slovenia, 
en tur som tar 10 minutter, og besøker 
vinprodusenten Dverie-pax i Jarenina. lunsj 
skal vi spise i Maribor. Tilbake i Graz har vi 
resten av dagen til egen disposisjon. 

DaG 7
Etter frokost sjekker vi ut av hotellet og drar 
tilbake til Wien hvor vi har ettermiddagsfly 
hjem til Stavanger via Frankfurt. 

f
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dato:  05.08-13.08
priS:  14 950,- 

priSen inkluderer:

• 7 middager/buffeter 

• 3 lunsjer

• Utflukter som beskrevet i programmet

tillegg:

• Utvendig lugar med fransk balkong på 

   mellomdekk kr. 350,-

• Utvendig lugar med fransk balkong på 

   øvre dekk kr. 1100,-

Fra Bergen: kr. 300,-

elvecruise er en fantastisk måte å oppleve livet langs elvekanten 
på. Med kombinasjon av båt og buss får vi mange opplevelser 
til lands og til vanns. langs rhinen ligger et frodig og vakkert 
landskap, og på denne turen med skipet “tUi Sonata”, besøker vi 
byene; Düsseldorf, köln, koblenz, rüdesheim og Bonn.

DaG 1
Avreise fra Haugesund via Stavanger og 
Sandnes til Risavika hvor vi seiler ut med 
Fjordline om kvelden.

DaG 2
Vi ankommer Hirtshals tidlig om morgenen 
og vi kjører en liten etappe før vi gjør et 
frokoststopp på Jylland. Turen går videre 
mot den dansk tyske grensen hvor vi har en 
handlestopp om formiddagen. om kvelden 
ankommer vi hotellet vårt ved Bremen. Felles 
middag.

DaG 3
Vi fortsetter sørover og passerer byer som 
osnabrück og Münster. Vi har en god lunsjstopp 
underveis. Utpå ettermiddagen ankommer vi 
Düsseldorf. Mens vi går til resepsjonen for å 
sjekke inn, bringer besetningen vår bagasje til 
lugaren. Kl. 17:00 seiler vi ut på Rhinen. om 
kvelden passerer vi storbyen Köln. Gjennom 
natten fortsetter skipet stille sørover. 

DaG 4
Tidlig om morgen anløper vi Koblenz og en 
god frokostbuffet står klar til oss. i dag blir 

elvecruise
-rhinen i flammer

det en formiddagsutflukt til en av vinbyene 
langs elven Mosel. om man bare ønsker å 
tilbringe dagen i Koblenz er det kort vei til 
sentrum fra skipet. om ettermiddagen får vi 
en flott etappe på Rhinen med “highlights” 
som lorelei og pfalzgrafenstein som er en borg 
formet som et steinskip midt i Rhinen. Vi ser 
pittoreske landsbyer med blomsterprydede 
bindingsverkshus, vinmarker og livlig 
skipstrafikk på elven. Etter middagen ombord 
og ankomst Rüdesheim, blir det anledning til en 
kveldstur i den livlige gågaten Drosselgasse.

DaG 5
Etter en god frokost blir det utflukt til 
Niederwald Denkmal hvor vi får en nydelig 
utsikt utover Rüdesheim og landskapet rundt. 
Deretter blir det vinsmaking før vi går om bord 

på skipet vårt igjen. Ved lunsjtider glir MS 
Sonata ut på Rhinen og enda et imponerende 
panoramacruise venter de neste timene. Denne 
kvelden får vi turens høydepunkt; “Rhinen i 
Flammer” ved Koblenz. 

DaG 6
i løpet av natten ankommer vi den tidligere 
regjeringsbyen Bonn. Vår reiseleder tar oss i 
dag med til sentrum av byen hvor vi tilbringer 
formiddagen. Vi går om bord på skipet igjen 
til lunsj og kursen settes mot Köln hvor vi 
ankommer om ettermiddagen. i Köln besøker vi 
den imponerende Kölner Domen. Etter middag 
om bord har vi fortsatt tid til å utforske byen om 
kvelden. 
  

DaG 7
i dag ankommer vi Düsseldorf etter 
opplevelsesrikt cruise. Etter frokost sjekker vi ut 
fra skipet og vi kjører nordover via Münster og 
Hamburg til Flensburg hvor vi har overnatting 
og middag. 

DaG 8
Etter frokost kjører vi til Kolding og vi gjør et 
stopp på Jyllands største kjøpesenter; Kolding 
Storsenter. Videre går turen gjennom Danmark 
til Hirtshals. Avgang med Fjordline om kvelden. 
Buffet om bord.

DaG 9
Vi ankommer Stavanger tidlig om morgenen og 
vi kjører til våre hjemsteder.  
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dato:  11.08-21.08
priS:  14 950,-

priSen inkluderer:

• 9 middager 

• Utflukter som beskrevet i programmet

tillegg:

Enkeltrom:  2 650,-

Fra Bergen: 300,-

en gang i året dekkes grand Place i Brüssel sentrum av nydelige 
malerier laget av blomster! Dette er et fantastisk skue, og vi har 
laget tur kombinert med “grønne” besøk og fine utflukter. 

DaG 1
Avreise Bergen kl. 14:45 og Stavanger kl. 21:00 
med Fjordline og vi slapper av på båten mens vi 
seiler langs kysten over til Danmark. 

DaG 2
Ankomst Hirtshals er tidlig og vi kjører en 
liten time før vi stopper for frokost. Turen 
går videre over grensen til Tyskland. Vi tar 
pauser underveis og ankommer papenburg 
om ettermiddagen. Middag på hotellet om 
kvelden.

DaG 3
Turen fortsetter over grensen til Nederland. 
Vi besøker blomsterutstillingen i papenburg.
overnatting i den lille byen Apeldoorn.

DaG 4
i dag drar vi den siste biten til Belgia og 
bestemmelsesstedet vårt: Gent. Her skal vi ha 
vår base de neste dagene. Hotellet ligger litt 
utenfor sentrum men vi har egen buss som tar 
oss med inn til sentrum og henter oss igjen.

DaG 5
Heldagstur til diamantenes hovedstad: 
Antwerpen. Vi får en by-sightseeing hvor vi 
ser de mest kjente bygningene samt at vi får 
en tur på havnen. om ettermiddagen venter 
“Bierbummeltram”, et sightseeing-tog som 
tar oss med rundt i Antwerpen og stopper 
på utvalgte øl-stuer. Middag på hotellet om 
kvelden.

Belgia med 
blomsterteppe 

DaG 6
i dag skal vi til Brüssel, hovedstaden i Belgia, 
og EU´s hovedstad. i tillegg har også NATo 
sitt hovedkvarter i byen. Brüssel er ikke 
bare en storby. Gamlebyen er liten og intim 
og om ettermiddagen går vi til hjertet av 
gamlebyen: Grand place. Her får dere tid 
til å gå på egenhånd og se det fantastiske 
blomstermaleriet laget av nesten 1 million 
begoniaer. Selve maleriet er laget på plassen 
foran de historiske husene. Belgia er verdens 
største produsent av begonia knoller og dette 
feires med et slikt maleri hvert år. Temaet for 
maleriet varierer. Retur og middag på hotellet 
i Gent.

DaG 7
i dag er det vakre Brügge som står for tur. 
Brügge var et av de hanseatiske kontorer på lik 
linje med Bergen. Byen er kjent som Nordens 
Venezia og for å bli best kjent med byen 
anbefales en halvtimes kanaltur. Den nyeste 
attraksjonen i Brygge er Historium, hvor du kan 
se, høre, lukte og faktisk smake på historien. 
Kanskje den kan friste med et besøk? Middag på 
hotellet i Gent om kvelden.
 
DaG 8
Vi forlater Gent og reiser gjennom Maastal 
sør i Belgia. Dette er en nydelig dal og vi kjører 
gjennom vakkert landskap. overnatting og 
middag i Ahnee. 

DaG 9
Hjemreisen begynner, og i dag skal vi kjøre til 
Hamburg. Vi legger opp til å ankomme tidlig 
slik at vi kan få med oss showet planten und 
Blumen inne i sentrum. 

DaG 10
Fra Hamburg er det ikke langt til Danmark. Vi 
stopper for litt grensehandel før vi kjører til 
Hirtshals. Der sjekker vi inn på Fjordline. 
Middag ombord om kvelden. 

DaG 11
Ankomst med Fjordline først til Stavanger 
kl. 07:00 og deretter til Bergen kl. 13:15.
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dato:  19.08-27.08
priS:  11 495,- 

priSen inkluderer:

• 9 middager/buffeter

• Utflukter som beskrevet

• Gode sitteplasser kategori 1 i Mayrhofen

tillegg:

Enkeltrom:  1 400,-

Fra Haugesund:  200,-

Vi tar forbehold om endringer av artister.

Dette er en ny tur til Østerrike hvor vi drar til  utendørs scenen i 
Mayrhofen i Zillertal, omgitt av majestetiske fjell og får oppleve 
flere av de store tyske/østerrikske sangstjerner. Bli med!

DaG 1
Avreise fra Haugesund via Stavanger og 
Sandnes med påstigning underveis til 
Kristiansand. Videre med Superspeed1. Buffet 
om bord. Etter ankomst Hirtshals kjører vi til 
vårt hotell. 

DaG 2
Etter frokost går turen videre gjennom Jylland 
til den dansk/tyske grensen. overnatting og 
middag i Midt-Tyskland. 

DaG 3
Vi fortsetter til vårt feriemål og krysser 
grensen ved Kufstein før vi sen ettermiddag er 
fremme ved vårt hotell som blir vår base under 
oppholdet. innsjekk og middag. 

DaG 4
Etter en god frokost bruker vi litt tid til å bli 
kjent på vårt bosted før vi kjører til pertisau 
og blir med på en flott båttur på den største 
innsjøen, Achensee. Vi seiler gjennom 

naturskjønne omgivelser. Det blir anledning til 
å spise lunsj før vi kjører tilbake til vårt hotell 
og slapper av før vi møtes til felles middag.

DaG 5
Frokost og litt tid på egenhånd før vi samles 
og drar til Mayrhofen og turens høydepunkt, 
“Slagernatt i Zillertal”. Her skal vi se og høre 
flere av de store tyske/østerrikske stjerner. 
Vi blir tildelt våre gode sitteplasser på denne 
utendørs scenen omgitt av majestetiske fjell. 
Her er noen av de som opptrer:

• Hansi Hinterseer. Tidligere skistjerne, nå en 
   populær sanger, kjent for mange 
   nordmenn.
• Die Amigos har og har hatt mange slagere 
   opp gjennom tiden, og de har og utrolig 
    mange fans.
• Semino Rossi kjenner vi også. Han har 
   gledet mennesker med sin musikk, og har fått 
   flere gull- og platinaplater både i Tyskland  
   og Østerrike. 

Slagernatt i Zillertal • Die Ladiner kommer fra Østerrike og har  
   tatt dette navnet fordi de ikke vil glemme 
   sin opprinnelse den ladinske folkegruppen.
• Marc Pircher er kjent bla. for å ha vunnet 
   den Østerrikske grand prix i folkemusikk. 
• Ursprung Buam har holdt på i 20 år.
• Sigrid&Marina har også vunnet grand prix i 
   folkemusikk.
• Zellberg Buam har stått på scenen i over 30 
   år, og disse 3 brødrene har opptrådt mange 
   steder med sin musikk og sang.
• Die Jungen Zillertaler er også med og 
   opptrer med sin folkemusikk.

Etter mange inntrykk og mye flott musikk kjører 
tilbake til vårt hotell.

DaG 6 
Etter en god og sen frokost drar vi i dag på 
blåtur og får se litt mer av området. Middag om 
kvelden.

DaG 7
Nå er det på tide å begi seg på hjemveien. 
Vi kjører etter frokost og om kvelden når vi 
Hannoverområdet. Middag og overnatting.

DaG 8
Turen fortsetter videre nordover etter frokost. 
Det blir stopp ved den dansk/tyske grense for 
grensehandel før vi fortsetter inn i Danmark. 
Middag og overnatting i Jylland. 

DaG 9
Frokost på hotellet og avreise til Hirtshals hvor 
vi går om bord i Superspeed1. om bord venter 
lunsjbuffet. Vel i land i Kristiansand kjører vi 
tilbake til våre hjemsteder.€

dkk
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dato: 04.08-08.08
priS:  6 980,- 

priSen inkluderer:

• 5 middager / Buffeter

• 3 lunsjer

• Omvisninger og inngangspenger som    

   beskrevet 

tillegg:

Enkeltrom:  900,-

Fra Haugesund: 200,-

Forbehold om endring av hotell.

£4

dato:  21.08-24.08
priS:  7 780,-

priSen inkluderer:

• The Magical Mystery Tour

• Besøk på The Beatles Story 

• Fish and Chips på The Cavern Pub

tillegg:

Enkeltrom:  1 080,-

Vi tar forbehold om endringer i flytidene. 

Beatles-uke i liverpool Sommeropplevelser på Jylland
en uke hvert år dedikerer byen liverpool til sine store sønner: 
the Beatles. Dette er en tur i deres fotspor og med musikk i 
høysetet. 

Bli med og se nye sider av Danmark. Du får oppleve Jylland 
utenfor allfarvei i et rolig tempo. Her vil det danske kjøkken stå 
i fokus sammen med små- og storbyopplevelser. en tur for deg 
som virkelig elsker Danmark!

DaG 1
Vi møter reiseleder på Stavanger lufthavn 
Sola, og har avreise til Manchester med 
mellomlanding i København. Vi er tidlig 
fremme og lander i Manchester kl. 10:05 lokal 
tid. Der venter buss for å ta oss til liverpool 
og vårt hotell. Hotellet ligger sentralt i 
liverpool med de fleste Beatles severdigheter 
i gangavstand. For å bli bedre kjent med The 
Beatles og byen liverpool blir vi med på The 
Magical Mystery Tour som har avgang kl. 14:00.

DaG 2
Vi starter dagen med et besøk på The Beatles 
Story, slik at vi kommer i rett stemning. 
Resten av dagen til fri disposisjon. liverpool er 
tettpakket med musikk overalt og eget Beatles 
uke program.  

DaG 3
Dagen til egen disposisjon. om kvelden møtes 
vi for å spise ekte “fish and chips” på The 
Cavern pub. Etterpå går vi på den kjente The 
Cavern Club. Her var det The Beatles formet sin 

karakteristiske musikkstil og det er fremdeles 
live opptredener her hver dag. 

DaG 4
Vi har hele dagen til disposisjon før vi møtes 
til avtalt tidspunkt og kjører til flyplassen i 
Manchester. Flyet vårt går herfra kl. 19:25 og vi 
mellomlander i København. Beregnet ankomst 
Stavanger er kl. 23:35.

DaG 1
Avreise fra Haugesund via Stavanger og 
Sandnes med påstigning underveis til 
Kristiansand. Videre med SuperSpeed1. Buffet 
om bord. Etter ankomst Hirtshals kjører vi ned 
til Montra Hotel Sabro****

DaG 2
Vi våkner opp til en deilig frokost før vi kjører 
ned til Silkeborg i Søhøjlandet. Du får oppleve 
byens koselige torv og gågater. Senere besøker 
vi Svostrup kro som ligger vakkert til ved 
Gudeåen. Krolunsj serveres i en av de mest 
sjarmerende kroer som finnes i Danmark. på vei 
til Montra stopper vi ved Volby Købmandsgård 
som har økologiske varer, god vin og Danmarks 
største utvalg av øl. Vi slapper av på Montra og 
gleder oss til kveldens middag/kaffe.

DaG 3
En ny dag starter med et godt frokostbord 
før vi reiser til Århus sentrum. Her kan man 
besøke Den Gamle By (tillegg) eller bare 
oppleve byens gågate eller slappe av på en av 
uterestaurantene som omkranser elven som 

renner gjennom byen. Siden blir det krolunsj 
på Skovmøllen som ligger i en stor skog sør for 
Århus. Her ser vi den gamle mølle, innsjøen og 
innenfor de gamle skjeve vegger skal vi hygge 
oss sammen med lett lunsj. på hjemreisen 
stopper vi ved Voervadsbro Torvehal. Her selges 
kvalitetsvarer fra små produsenter og her 
finnes også et silderøkeri like ved. Vi fortsetter 
på danske landeveier tilbake til vårt bosted. 
3-retters middag og kaffe om kvelden.

DaG 4
Frokostbuffet står dekket og vi har en kort 
stopp i den gamle kongeby Viborg. Deretter ut 
på landet til Birthe ladefoged som er 
blomsterbinder og en av Danmarks dyktigste 
til å lage snaps/akevitt. Her blir det foredrag, 
lunsj og handel på gården. Ut på ettermiddagen 
reiser vi til Hotel Scheelsminde**** utenfor 
Ålborg. Felles middag med 1 drikke inkludert. 

DaG 5
Frokost før vi reiser til Hirtshals hvor 
SuperSpeed1 har avgang til Kristiansand. Buffet 
om bord. Videre til Stavanger og Haugesund.

f
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dato:  11.09-18.09
priS:  12 950,-

priSen inkluderer:

• 7 middager + 3 lunsjer

• Utflukter, innganger og 2 båtturer som 

   beskrevet

tillegg:

Enkeltrom  2.350,- 

Forbehold om endring av hotell.

8
dager

Når det går mot kaldere tider her hjemme kan vi friste deg med en 
flott tur til Portugal. Vi tar deg med til hovedstaden og de historiske 
stedene rundt lisboa. På den siste delen av turen slapper vi av ved 
tavira på algarvekysten. Her venter hvite strender og det ekte 
Portugal.

DaG 1
Vi møter vår reiseleder på Stavanger lufthavn 
Sola og har en mellomlanding på vei til lisboa. 
Etter ankomst møter vi vår lokalguide og buss 
som tar oss med inn til hovedstaden. Vi sjekker 
inn på Hotel Mundial sentralt beliggende i 
byen ved Rossio plassen. Velkomstdrink og 
middag serveres på hotellet.

DaG 2
Første dag i lisboa starter med frokost før vi 
setter oss i bussen og møter vår lokalguide. Da 
er vi klare for å oppleve lisboa og i programmet 
står det historiske havnekvarter Belem, med 
besøk i den Manulinske Jeronimos kirken og 
pause ved Torro de Belem, lisboas symbol. 
på turen er det innlagt båttur på elven 
med servering av portvin og pastel da Nata. 
Spasertur gjennom smugene i gamlebyen 
Alfama. Vi går på Rossioplassen og rusler i 

hovedgaten Avenida liberade før vi ankommer 
vårt hotell. Ettermiddagen er til fri disposisjon. 
om kvelden blir det avreise med vår buss til 
en Fado restaurant med god mat og viner og 
musikalske innslag utover kvelden. Retur med 
buss tilbake til hotellet.

DaG 3
Dagen starter med frokost etterfulgt av en 
historisk tur til Sintra og Cascais. Vi får med 
lokalguide og reiser ut til Sintra og har en 
stopp ved Cabo de Roca. Klippen er Europas 
vestligste punkt mot Atlanterhavet. Vi er i 
naturparken Serra da Sintra og besøker den 
magiske fjellandsbyen Sintra. Det var her 
portugals konger tilbrakte sine ferier. Byen er 
fredet av Unesco og med sin unike beliggenhet 
i Sintrafjellene finnes det et stort utvalg av 
herskapshus og kongepalass som kan besøkes. 
Vi finner og en middelalderborg fra Maurenes 

herredømme i portugal her. Sintras sentrum 
er fylt av pittoreske små butikker, cafeer og 
vinkjellere og du finner landets håndverk- og 
keramikkprodukter til salgs.
Et virkelig ”Edens paradis” som lord Byron 
beskrev i sin poesi under et av hans mange 
opphold på landets nå eldste hotell: lawrence 
Hotel. Det blir fritid for besøk i palacio Nacional 
de Sintra, kongepalasset fra 1300 tallet og lunsj 
serveres i Restaurante palm Tree. Turen går via 
kystveien ”Marginalen” til Cascais og Estoril 
tilbake til lisboa og vårt hotell. Middag med 
drikke i Restaurant Veranda i 8.etg.

DaG 4-7
Etter frokost forlater vi lisboa og setter kurs for 
den kjente Algarvekysten. lokalguide er med 
og forteller om områdene vi kjører gjennom og 
portugal generelt. Etter kaffestopp underveis 
ankommer vi byen Tavira og Hotel Vila Gala 

Tavira som ligger sentralt ved bysentrum. 
Her skal vi slappe av og nyte fire feriedager. 
Her får du oppleve mye av det ekte portugal. 
Tavira på østkysten blir ofte kalt for Algarves 
prinsesse, der den ligger med hvitkalkede hus 
ved bredden av naturreservatet Ria Formosa. 
Byen har en egen historisk atmosfære med 
minnesmerker fra middelalderen og landets 
første kongedømme. Tavira er kanskje den 
mest uberørte fiskeby på Algarvekysten. En 
genuin perle med fiskehavnen og gamlebyen 
hvor man finner et stort utvalg små kneiper 
og restauranter som serverer byens fiske- og 
skalldyrsspesialiteter. Etter ankomst har vi 
deilig lunsj og etterpå blir det en times båttur 
på elvedelta og man ser noen av de flotte 
strendene man kan besøke de neste dager. 
Vårt 4**** hotell har god standard med eget 
basseng og et deilig uteområde. Ved hotellet 
kan du også ta båt ut til noen av de fineste 

strendene Algarve har å by på. (Ca. €2 t/r) Vi har 
halvpensjon på hotellet under oppholdet. En av 
dagene har vi heldagstur over grensen til Spania 
med besøk i kjente Sevilla. inngangspenger og 
lunsj er inkludert og lokalguide er med oss.

DaG 8
Etter tre herlige dager er tiden kommet til å 
ta farvel med Algarvekysten, og vi drar tilbake 
til flyplassen utenfor lisboa. Avreise med 
ettermiddagsfly og en mellomlanding før 
vi ankommer Stavanger lufthavn Sola om 
kvelden.

lisboa/algarve

f
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dato:  15.09 -25.09
priS:  14 080,-

priSen inkluderer:

• 11 middager/buffeter

• Utflukter og innganger som beskrevet

tillegg:

Enkeltrom:  2 200,-

Fra Haugesund:  200,-

Forbehold om endring av hotell.

turen går til Zillertal i tyrol hvor vi bor i 5 netter på et flott 
familiedrevet hotell beliggende øverst i fügen. Under oppholdet 
blir det tur til italia. Vi får også med høstfesten i fügen. På 
hjemveien legger vi turen innom verdens største folkefest, 
oktoberfesten i München og en snarvisitt til tysklands 
hovedstad Berlin. en tur med mye innhold venter.

DaG 1
Avreise fra Haugesund via Stavanger og 
Sandnes med påstigning underveis til 
Kristiansand. Videre med SuperSpeed1. Buffet 
om bord. Etter ankomst Hirtshals kjører vi til 
vårt hotell.

DaG 2
Frokost på hotellet før vi kjører mot den dansk/
tyske grense med grensehandel. overnatting 
og middag i Gøttingen området. 

DaG 3
i dag kjører vi siste etappe til Østerrike. Vi 
krysser grensen ved Kufstein og kommer frem 
til vårt familiedrevne Kohlerhof hotell**** 
sen ettermiddag. Vertskapet tar imot oss 
og dette hotellet blir vår base de neste fem 
nettene. Her vil det bli servert en rikholdig 
frokost hver dag og 4-retters middager med 

salatbuffet. Hotellet har eget velværesenter. 
Fakkelvandring og dansemusikk står og på 
programmet under oppholdet. Vi har fire hele 
dager med ekte alpeidyll midt i Tyrol.

DaG 4
Etter en god frokost skal vi i dag bli nærmere 
kjent med omgivelsene. For de som ønsker er 
det mulig å ta stolheisen opp til Spieljoch, 1800 
moh. Her finner vi et fantastisk turterreng med 
tilrettelagte turløyper. Mulig å spasere 10-12 
minutter ned til Fügen sentrum. Middag ved 
hotellet.

DaG 5
i dag går turen til italia og Vipiteno. Vi 
kjører Brennerpasset slik at vi får nyte det 
flotte alpelandskapet. i denne lille italienske 
grensebyen blir det anledning til shopping og 
lunsj. Ruten tilbake går den gamle alpeveien til 

Sensommer i tyrol inndalen. Ved innsbruck tar vi et stopp for å besøke 
det berømte Rundemaleriet og hoppbakken 
Bergisel. Tid på egenhånd før vi møtes til felles 
middag.

DaG 6
Årets høst-fest 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; Dirdl. Middag ved 
hotellet om kvelden.

DaG 7
Etter en god frokost inviterer vi på en kjekk og 
spennende blåtur i området. Middag ved hotellet.

DaG 8
Tiden er kommet for å si farvel til vårt vertskap 
for denne gang. Avreise etter frokost til München 
og besøk på den berømte oktoberfesten. Her er 
det mulig å besøke et av de mange teltene med 
langbord og stort orkester i midten. Middag og 
overnatting i Chemnitzområdet.

DaG 9
Etter frokost kjører vi til Berlin sentrum hvor det 
blir servert lunsj og her møter lokalguiden som tar 
oss med på sightseeing. Vi får se og høre Berlins 
historie, samt se noe av de mange severdigheter. 
Tid på egenhånd før middag og overnatting.

DaG 10
Etter frokost reiser vi til Århusområdet med 
stopp underveis og grensehandel. Middag og 
overnatting. 

DaG 11
Etter dansk morgenmat går turen videre til 
Hirtshals hvor vi går om bord i SuperSpeed1. 
Buffet. Ankomst Kristiansand og retur til våre 
respektive hjemsteder.

€
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dato:  17.09-21.09 
priS:  8 450,-

priSen inkluderer:

• Alle utflukter som beskrevet i programmet

• Måltider som beskrevet i programmet

• Besøk på Lysstøperi

• Tur med smalsporet jernbane 

tillegg:

Enkeltrom  500,-

Vi tar forbehold om endringer i flytidene. 

komlefesten i St Johann er en opplevelse hvor vi ser kyrne 
kommer pyntet ned fra fjellet. Det er dekket med et stort 
langbord midt i gaten, og det bugner av deilige komler (knödler), 
i ulike størrelser og smaker, både salte og søte. fem dager fulle 
av opplevelser. 

DaG 1
Vi starter turen på Stavanger lufthavn Sola, hvor 
vi møter vår reiseleder. Derfra flyr vi til Frankfurt 
kl. 06:45 og har en liten mellomlanding før vi 
fortsetter til München. Der venter buss på oss 
og tar oss det siste stykket til Østerrike og til 
vårt hotell. Middag på hotellet om kvelden. 

DaG 2
Vi koser oss med frokostbuffet før vi reiser på 
heldagstur til Zillertal. Her har vi et stopp og 
hører musikk fra lokale orkester. Vi tar en liten 
tur med den smalsporede jernbanen som finnes 
her, og spiser lunsj på bondegården Goglhof. 
på returen er vi innom et lysstøperi. Retur til 
hotellet hvor vi har middag om kvelden. 

komlefest i alpene DaG 3
Vi spiser frokost på hotellet før vi kjører direkte 
til Komlefesten, eller Knödel som det heter på 
tysk, i St Johann. Fra kl. 10:00 er det musikk 
på kirkeplassen, og kl. 12:00 er den offisielle 
åpningen av Knödelfesten. Da kommer kyrne ned 
fra sommerbeitet og marsjerer gjennom byen, 
flott pyntet med artistisk hodepynt. Så spiser vi 
knödler på langbord i gaten. Knödel kan være salt 
eller søt. Middag på hotellet om kvelden. 

DaG 4
Dagen er behagelig rolig. Vi drar inn til kjente 
Kitzbühl før vi kjører opp i høyden og har en 
lett lunsj på en fjellhytte. Ettermiddagen til fri 
disposisjon.  Middag på hotellet om kvelden. 

DaG 5
i dag er det avreise fra St Johann og vi setter 
kursen mot Tyskland etter frokost. Flyet vårt 
går fra München kl. 14:00 og vi mellomlander 
i Frankfurt på veien hjem. Beregnet ankomst 
Stavanger er kl. 18:15 

f
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dato:  20.09-01.10
 12.10-23.10
priS:  
per pers i 2-sengs lugar

i2-lugar  16 200,-
l2/J2  17 600,-
N2   17 990,-
p2  19 500,-
U2  20 500,-

priSen inkluderer:
• Alle måltider om bord
• Reiseleder fra Sør-Vest reiser

tillegg:
Single lugar:
i2- lugar    6 900,-
N2-lugar   7 700,-
p2-lugar  7 800,-
U2-lugar   8 600,-
• Drikke til måltidene
• Utflukter ved landligge kan bestilles om bord

Nå kan du oppleve norskekysten om bord på Hurtigruten og 
samtidig få med deg spennende foredrag om krigens år i Norge 
eller lære deg kunsten å fotografere. Vi har to turer denne 
høsten, og hver tur er spennende på sin måte. turen passer også 
for dem som ønsker seg en rundreise uten tema.

DaG 1 
Buss fra Stavanger til Bergen. MS Finnmarken 
seiler fra Bergen kl. 20:00 om kvelden, samme 
skip på begge turer.

DaG 2 
ÅLESUND/HJøRUNDFJORDEN
Hjørundfjorden ligger mellom de vakre 
toppene på Sunnmøre. Vi nyter den flotte 
naturen. Vi er tilbake i Ålesund om kvelden, før 
vi etter et kort opphold fortsetter nordover mot 
Molde.

DaG 3 - TRONDHEiM
Vi ligger til kai i Trondheim hele formiddagen.
Vi forlater Trondheim og fortsetter mot Rørvik. 

DaG 4 - BODø
i dag går vi mot lofoten. Etter et stopp i 
Bodø, setter vi kursen over Vestfjorden mot 
Stamsund. 

DaG 5 - TROMSø
i dag seiler vi innaskjærs nesten hele dagen. 
om ettermiddagen, ankomst Tromsø. 

DaG 6 - HONNiNGSVÅG
Vi er på Finnmarkskysten og i dag anløper vi 
Honningsvåg. Det blir mulighet for utflukt til 
Nordkapp platået.

DaG 7 - KiRKENES
Vi passerer Vardø og Vadsø tidlig på morgenen 
før vi ankommer Kirkenes hvor vi ligger til kai 

temareiser med 
hurtigruten

noen timer før vi setter baugen sørover igjen. 
i Kirkenes har man mulighet til å bli med på 
utflukt.

DaG 8 - HaMMERFEST
Vi ankommer Honningsvåg tidlig morgen og 
fortsetter derfra til Havøysund. 

DaG 9 - STOKMaRKNES – SVOLVæR
Nok en flott dag med naturopplevelser 
med Risøyrenna, Sortland og Stokmarknes.. 
Vi fortsetter sydover gjennom Raftsundet og 
kanskje innom Trollfjorden om været tillater det. 

DaG 10 - SaNDNESSJøEN – BRøNNøYSUND
langs vakre Helgelandskysten fra Ørnes via 
Nesna, Sandnessjøen og Brønnøysund før vi 
når Rørvik om kvelden. 

DaG 11 - TRONDHEiM
Vi ankommer Trondheim tidlig om morgenen. 

DaG 12 - BERGEN
Siste dag om bord og vi ankommer Bergen om 
ettermiddagen. Retur til Stavanger.y TEMaTUR 1: 

KRiGSÅRENE i NORGE

på denne turen får vi høre om krigsårene i 
Norge i form av foredrag på båten, vi besøker 
spesielle steder langs kysten, er innom 
Hurtigrutemuseet og Krigsminnemuseet. Et 
cruise langs kysten med historisk sus. 

TEMaTUR 2: 

FOTOKURS

lær å ta bedre bilder mens du reiser langs 
verdens vakreste kyst. Fotograf Stig Brøndbo 
blir med oss fra Bergen og vil komme med 
praktiske tips og vise hvordan man enkelt 
kan bli en litt bedre fotograf - uansett 
om du fotograferer med mobiltelefonen, 
kompaktkamera eller speilreflekskamera. 
Dette passer for alle som har et digitalkamera 
og som ønsker å bli litt bedre til å bruke det.
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dato:  23.09-30.09
priS:  12 990,-

priSen inkluderer:

• Heldagsutflukt til Elba 

• Sightseeing i Lucca, Firenze og Siena

• Utflukter som beskrevet i programmet

tillegg:

Enkeltrom:  1 190,-

Vi tar forbehold om endringer i flytidene. 

Dette er en helt ny tur hvor vi besøker vakre italia og foretar en 
liten rundreise i toscana, samt at vi besøker øya elba. Dette er en 
flott tur som viser oss noe av det beste italia kan tilby. 

DaG 1
Vi møter vår reiseleder på Stavanger 
lufthavn Sola og flyr til italia kl. 13:40 med 
mellomlanding i Frankfurt. Vi ankommer 
Firenze kl. 18:40 og blir hentet på flyplassen 
av buss som tar oss til vårt hotell. Våre første 
overnattinger er på Versaliakysten. 

DaG 2
i dag skal vi ha en 3-timers sightseeing i byen 
lucca. Byen er omgitt av en bred bymur, og har 
vært et viktig senter i det gamle Romerriket. 
i tillegg er komponisten puccini herfra, og 
hans fødested er åpent for publikum. lunsj på 
egenhånd. Middag på hotellet om kvelden.

DaG 3
Firenze – denne vakre historiske byen er vårt 
mål i dag. Vi får en 3-timers sightseeing her, 
som inkluderer et besøk i markedshallen. Tid 
på egenhånd i Firenze. Kl. 18:00 skal vi ta båt/
ferge fra piombino til portoferraio på Elba. 
lunsj på egenhånd. Middag på hotellet om 
kvelden. 

DaG 4
Dagen er viet til øyen Elba, og vi drar på en 
heldagstur rundt øya, slik at vi får sett så 
mye som mulig av denne nydelige perlen i 
Middelhavet. Øyen har vært nevnt i historien, 
og mest kjent er den for å ha vært stedet hvor 
Napoleon ble forvist til. Middag på hotellet om 
kvelden.

DaG 5
Vi forlater Elba og drar tilbake til fastlandet 
hvor vi i dag skal besøke Siena. Byen er en av de 
vakreste i Toscana, ja kanskje i hele italia. Selve 
sentrum står på UNESCo sin verdensarvliste. 
For dere som er James Bond fans, ble inn-
ledningen til “Quantum of Solace” spilt inn her. 
Middag på hotellet om kvelden.

DaG 6
Vi befinner oss midt i vindistriktet og da 
passer det fint med en heldagsutflukt til 
Montepulciano/pienza og Bagno Vignoni. 
området er kjent for sine gode rødviner, men 
også salami, olivenolje eller pecorino-ostene er 

toscana og elba
verdt å sjekke ut.  Underveis får vi en lett lunsj. 
Middag på hotellet om kvelden. 

DaG 7
Ny dag med ny flott utflukt! området Anghiari/
Arezzo står for tur, og vi besøker i dag Busatti 

fabrikken. Her har de laget de flotteste stoffer til 
både duker, løpere og møbler i over 200 år. lett 
lunsj. Middag på hotellet om kvelden. 

DaG 8
Tiden er inne for å si arrividerchi (på gjensyn) til 

italia for denne gang. Vi har fly hjem fra Firenze 
kl. 13:25 med mellomlanding i Frankfurt og vi 
lander i Stavanger kl. 18:00. 

f
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dato:  04.10-13.10
priS:  Per pers 2-manns lugar:
 innv. lugar    14 990,- 
 Utv. lugar   16 790,-
 Utv. balkong lugar  17 590,- 

 Per pers i 4-manns lugar:
 innv. lugar  13 390,-
 Utv- lugar  14 990,-
 Utv. Balkong lugar 15 890,- 

priSen inkluderer:

• 1 natt på hotell i Barcelona

• 1 natt på hotell i Port Aventura inkl entre 

   til parken.

• Alle måltider på cruiseskipet eksl drikke

• Cruiseavgifter, havneavgifter og tips til mannskap

• Sightseeing og transfer i Barcelona

tillegg:

Enkeltrom/enkeltlugar: på forespørsel

Utflukter/sightseeinger som selges ombord

Forbehold om endringer i programmet.

c
ru

ise i h
østferien

på “Liberty of the Seas”
Bli med på et cruise som inneholder historie, tradisjoner, kulturer 
og arkitektoniske perler. Vi ser nye landsbyer og storbyer hver 
dag. Cruiset starter i Barcelona og skipet tar oss til eksotiske 
steder som Provence, Cannes og firenze. Videre seiler vi langs 
den italienske kysten og besøker roma, Napoli med Capri før vi 
avslutter med et døgn til sjøs og returnerer til Barcelona. 

DaG 1
Avreise fra Stavanger lufthavn Sola om 
morgenen til Barcelona inkl. mellomlanding. 
Vel fremme blir vi tatt i mot av lokalguide og 
buss som tar oss med på en liten sightseeing 
i Barcelona før vi sjekker inn på vårt hotell. 
Kvelden til egen disposisjon. 

DaG 2
Etter frokost og utsjekk fra hotellet har vi hele 
formiddagen til å utforske Barcelona. Etter 
lunsjtid kjører vi til havnen og vårt skip “liberty 
of the Seas”. Vi får tildelt våre lugarer etter 
valgt kategori. Vårt skip er i Freedom-klassen 
og er et av verdens største og innovative 
cruiseskip. Skipet frister med femten dekk full 
av aktiviteter og underholdningstilbud. Her 
er utrolig mye å glede seg til uansett hva du 
liker å fylle ferien din med. Etter vi har gjort oss 

kjent med skipet, møtes vi ved vår restaurant 
for en god middag. Skipet legger fra kai 
kl.17:00 med kurs for Marseilles i Frankrike. 

DaG 3
Hver dag våkner vi opp i nye havner og vi 
starter dagene med en stor frokostbuffet. Det 
finnes et godt utvalg av guidede turer i land og 
påmelding skjer dagen før. i dag ligger vi til kai 
i Marseilles i provence. Hvis en ikke ønsker å bli 
med på sightseeing kan en nyte luksuslivet om 
bord. Hver dag er det lunsj inkludert i turprisen.

DaG 4
Tidlig om morgenen ankommer vi Villa France 
på den franske riviera. om en ønsker kan en bli 
med på guidede turer inn i landet eller utforske 
hva byen Nice har å by på. 

Cruise i høstferien DaG 5
Vi ankommer la Spezia i italia. Herfra kan en 
bli med på utflukter til kjente steder som pisa 
eller Firenze for å nevne noen. Ønsker du å 
slappe av kan du ta en liten bytur på egenhånd 
og kombinere det med avslapping om bord. 
om kveldene er det forskjellige show i det store 
teateret om bord. Alle showene om bord er 
inkludert og båten kan til og med friste med et 
spektakulært skøyteshow i den store ishallen 
om bord!

DaG 6
Ankomst Roma. Et naturlig besøk i dag er den 
evige stad Roma. En kan komme dit ved hjelp 
av sightseeingbuss eller toget. Vi anbefaler et 
besøk i peterskirken eller en byvandring.

DaG 7
Vi legger til kai i Napoli og her anbefaler vi 
sightseeingtur langs den vakre kysten med 
besøk i pompei til å starte med, deretter lunsj og 
båttur ut til Capri og retur tilbake til skipet.

DaG 8
i dag er vi til sjøs og krysser Middelhavet til 
Spania og vi nyter livet om bord. på soldekket 
kan vi slappe av ved bassengene eller 
ønsker du å handle er det en 135 meter lang 
shoppingpromenade i skipet. om kveldene er 
det dans både for unge og eldre.

DaG 9
Vi ankommer Barcelona tidlig om morgenen. 
Det blir frokost og kofferter sendes i land. Vår 

buss møter oss på kaien og kjører oss til port 
Aventura som er en av Middelhavets største 
fornøyelsesparker. Her bor vi luksuriøst siste 
natten. parken ligger ca. en time fra Barcelona 
og her kan vi hygge oss med karuseller og 
aktiviteter, eller man kan slappe av ved 
hotellbassenget. 

DaG 10
Avreise fra port Aventura til flyplassen etter 
frokost. Vi flyr fra Barcelona kl. 13:15 med 
mellomlanding før vi ankommer Stavanger 
lufthavn Sola om kvelden. 

y

BEST
SELGER
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dato:  21.09-30.09
priS:  12 990,-

priSen inkluderer:

• 10 middager/Buffeter

• 1 lunsj

• Inngang til alle arrangement i Ellmau 

   som beskrevet

• Utflukter

tillegg:

Enkeltrom:  2 300,-

Fra Haugesund:  200,-

Vi tar forbehold om endringer av artister.

D
ru

efest i Syd
 Tyrol

dato:  16.10-21.10
priS:  8 950,- 

priSen inkluderer:

• 5 middager

• Konsert med spekebrett og drikke

• Dagsutflukter

• Panoramatur

tillegg:

Enkeltrom:  950,- 

Vi tar forbehold om endringer i flytidene og 

hotell.

6

druefest i Syd tyrol musikkfest i alpene
Bli med oss på vår høsttur til de italienske alper. turen er fylt 
med byfest, høstmarked, musikkonsert med Die ladiner og det 
vakre fjellområdet Dolomittene. turen var ny i fjor og etter flere 
gode tilbakemeldinger har vi utvidet turen med en dag.

Vi har gleden av å kunne tilby en spennende reise til denne 
musikkfestivalen som finner sted i ellmau! Vi bor fem netter 
på samme hotell. Programmet er med berømte stjerner fra 
østerriksk slager- og folkemusikk. et vekslende program i tyrol 
med de vakre alpene som omgivelser. en uforglemmelig tur.

DaG 1
Avreise fra Stavanger lufthavn om morgenen 
med lufthansa kl. 06:45 til München med 
mellomlanding. Her venter vår buss som tar 
oss gjennom München med stopp i Kufstein. 
Senere får vi oppleve et naturpanorama på vei 
til italia. om ettermiddagen er vi fremme på 
Hotel leitgamhof i Kiens. Vi sjekker inn på vårt 
hotell hvor vi bor fem netter. Middag og frokost 
under oppholdet.

DaG 2
Etter frokost gjør vi oss kjent med landsbyen. 
Ta med lette tursko og bli med vår reiseleder og 
kjentmann på en lett vandretur med seterbesøk 
om formiddagen. De av oss som ikke ønsker 
å vandre, benytter formiddagen til besøk i 
byen Bruneck. om ettermiddagen slapper 
vi av ved hotellet som har både basseng og 
velværesenter.

DaG 3
i dag har vi dagstur i de østlige Dolomittene. 
Vi besøker velkjente Cortina og får med 
oss landsbyer og fjellpass på en eventyrlig 
rundtur i et naturlandskap du vil huske lenge. 

lokalguide er med og gjør turen til et av flere 
høydepunkter.

DaG 4
Dagstur ned til Bolzano og formiddagsbesøk i 
den vakre gamlebyen. på vei tilbake til hotellet 
skal vi på konsert og oppleve brødrene ladiner 
som er utrolig populære i Mellom-Europa. lett 
servering under konserten.

DaG 5
Søndag er det byfest i Meran. Vi reiser ca. 1,5 
time til selve druefesten med innbyggere kledd 
i sine festdrakter, markedsboder og festligheter 
i byens gater. En populær fest som begeistrer 
mange tilreisende fra nabolandene. Har du vært 
i Meran, vil du forstå hvorfor så mange elsker 
dette området som er kjent for sitt milde klima 
og vennlige befolkning.

DaG 6
Frokost før vi tar nordover til München. Via 
Brennerpasset og kort stopp i Garmisch 
partenkirchen før vi ankommer flyplassen.
Avreise med lufthansa kl. 14:00 med 
mellomlanding før ankomst Stavanger kl. 18:15

DaG 1
Avreise fra Haugesund via Stavanger og 
Sandnes med påstigning underveis til 
Kristiansand. Videre med SuperSpeed1. 
Buffet om bord. Etter ankomst Hirtshals 
kjører vi til vårt hotell for overnatting.

DaG 2
Etter frokost går turen videre gjennom 
Jylland til den tyske grensen. overnatting og 
middag i Midt-Tyskland.

DaG 3-7
Vi fortsetter til vårt feriemål i Østerrike og 
er fremme ved hotellet om kvelden. Her 
skal vi bo i fem netter. Frokost og middag på 
hotellet under oppholdet.
i løpet av oppholdet har vi ulike utflukter 
på dagtid med besøk på Swarowski 
Krystallverden, markedet i Ellmau og annet, 
og om kveldene er vi på konserter. Her 
opptrer artister som Marc pircher, oesch’s 

die Dritten og Semino Rossi, for å nevne 
noen. Men høydepunktet for mange er når 
Hansi Hinterseer kommer på scenen, og 
det skjer på den berømte Wilde Kaiser Galla 
siste kvelden. Dette er en musikkopplevelse i 
mange dager til ende. 

DaG 8 
Etter frokost forlater vi Tyrol og sier på 
gjensyn! i løpet av dagen når vi frem til 
Nord-Tyskland. Middag og overnatting. 

DaG 9
Vi kjører videre gjennom Tyskland inn i 
Danmark for middag og overnatting. 

DaG 10
Etter frokost drar vi til Hirtshals hvor 
SuperSpeed1 venter på oss. Vi går om 
bord og har lunsjbuffet under overfarten. 
Fra Kristiansand går turen hjem til våre 
respektive hjemsteder.

f €
dkk

r e i S e F a k t a
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dato:  30.10-03.11
priS:  6 950,-

priSen inkluderer:

• 5 middager/buffeter

tillegg:

Enkeltrom:  900,-

Fra Haugesund: 200,-

Ølfestival i Bremen
i oktober står Bremen på hodet i form av en herlig oktoberfest! 
etter München regnes Bremen for å ha den flotteste festen. 
Bli med på en fin høsttur.

DaG 1
Avreise fra Haugesund via Stavanger og 
Sandnes med påstigning underveis til 
Kristiansand. Vi reiser med SuperSpeed1. 
Buffet om bord. Etter ankomst Hirtshals kjører 
vi til vårt hotell.

DaG 2
Vi ankommer bestemmelsesstedet og tar 
inn på vårt hotell i sentrum av Bremen. Vi 
spaserer til Altstadt (gamlebyen) og spiser 
middag i en av byens historiske kjellere fra 13. 
århundret. Etterpå er det mulighet for å besøke 
et av bryggerhusene i Bremen eller stifte 
bekjentskap med Bremer Freimarkt.

DaG 3
om formiddagen går vi en byrundtur i Bremen 
for å bli kjent med severdighetene der. Vi 
ser markedsplassen med byens varemerke; 
de fire musikanter, det historiske rådhus og 
St. petri domkirke. Etterpå går vi gjennom 
det historiske Schnoor-kvarteret med mer 
enn 100 gavl hus til kunstnergaten Böttcher 
Strasse. Ettermiddagen er til fri disposisjon. Da 

kan man for eksempel besøke det historiske 
markedet som foregår parallelt, hvor selgerne 
er kledd i middelalder kostymer. En opplevelse 
verdt å få med seg. om kvelden har vi bestilt 
plass i det bayerske teltet, hvor vi spiser 
god mat og ser underholdningen. om en 
vil fortsette festen, er det mange boder, 
musikktelt og underholdning på markedet. 

DaG 4
Tiden går fort i godt selskap, og vi må forlate 
Bremen for denne gangen. Vi kjører nordover 
og stopper for grensehandel. overnatting i 
Århus med middag på hotellet. 

DaG 5
Frokost og avreise til Hirtshals. Vi reiser med 
Colorline til Kristiansand. ombord har vi buffet 
og drikke. Etter ankomst Kristiansand kjører vi 
til hjemstedene.

€
dkk
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dato:  25.11-29.11 
priS:  6 950,-

priSen inkluderer:

• 3 middager 

• 2 julebuffeter

tillegg:

Enkeltrom  1.000,-

Fra Haugesund:  200,-

5
dager paSS
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5

dato:  25.11-29.11
 02.12.-06.12

priS:  6 950,-

priSen inkluderer:

• Julebordsbuffet T/R på reisen

• 3 middager

tillegg:

Enkeltrom:  1 400,-

Fra Haugesund:  200,-

 

Julemarked lübeck

Julemarked hamburg

Hansabyen lübeck er pyntet til jul med flotte boder og lukt av 
brente mandler og julekrydder. kom i julestemning med oss på 
denne turen!

adventstiden er en opplevelse i tyskland. “Weinachtsmarkt” 
eller “Christkindlmarkt” er en minst 500 år gammel tradisjon i 
tyskland. Hamburg er den perfekte by å komme i julestemning. 
Her finner vi flere julemarkeder.

DaG 1
Avreise fra Haugesund via Stavanger og 
Sandnes med påstigning underveis til 
Kristiansand. Vi seiler med SuperSpeed1. 
Julebordsbuffet om bord. Etter ankomst 
Hirtshals kjører vi til vårt hotell.

DaG 2
Etter frokost fortsetter vi gjennom Jylland og 
inn i Tyskland. Vi stopper ved Flensburg for 
grensehandel og lunsj før vi kjører videre mot 
lübeck. Her tar vi inn ved valgt hotell. Middag 
på hotellet om kvelden. 

DaG 3
Vi spiser frokost og gjør oss klare til å oppleve 

en julepyntet by. Sammen spaserer vi til 
julemarkedet ved Rådhusplassen. En hel 
dag koser vi oss på det vakre julemarkedet 
med mange boder, fylt med julepynt, brente 
mandler, julegodteri, glühwein, pepperkaker 
og mye mer. En innholdsrik dag avsluttes med 
middag på hotellet.

DaG 4
Vi forlater lübeck etter frokost og kjører 
til den dansk/tyske grense hvor det blir 
anledning til julehandel og lunsj. Videre kjører 
vi til Jylland for overnatting og middag.

DaG 5
Frokost, utsjekk og avreise. Turen går til 

DaG 1 
Avreise fra Haugesund. Videre til Stavanger 
og Sandnes med påstigning underveis til 
Kristiansand. Avgang med SuperSpeed1. Buffet. 
overnatting i Jylland.

DaG 2 
Etter frokost fortsetter vi gjennom Jylland og 
inn i Tyskland. Ved grensen tar vi en stopp for 
å handle litt. Turen fortsetter til Hamburg. 
Her tar vi inn på valgt hotell. Sammen tar vi 
en tur på Rådhusplassen og det fantastiske 
julemarked. Middag om kvelden.

DaG 3 
Etter en deilig frokost besøker vi julemarkedene 
med alle boder med trefigurer, nisser, hjerter 
og jesusbarn. Håndmalte juletrekuler, 
hjemmelagde stearinlys, glass, keramikk, 
marsipan og antikviteter. lukten av gløgg og 
tyske pølser får oss i den rette julestemningen. 
om kvelden møtes vi til middag.

DaG 4 
Etter frokost drar vi nordover og stopper for 
grensehandel før vi drar videre inn i Danmark. 
Middag og overnatting i Århusområdet.

Hirtshals og slakterbesøk for de som ønsker. 
innsjekk og avreise med SuperSpeed1 til 
Kristiansand. Under overfarten koser vi oss 
med buffet. Retur til våre hjemsteder.

€
dkk

DaG 5
Frokost og avreise til Hirtshals. Vi seiler med 
SuperSpeed1 og har buffet om bord. Etter 
ankomst Hirtshals kjøres det tilbake til våre 
respektive hjemsteder.

€
dkk
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dato:  03.12-07.12
priS:  3 990,-

priSen inkluderer:

• Innvendige lugarer på Fjordline

• Inngang til Autostadt

tillegg:

Enkeltrom:  1 000,-

Fra Bergen:  300,-
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dato:  11.12-14.12 
priS:  5 950,-

priSen inkluderer:

• 3 middager

• Utflukt som beskrevet

tillegg:

Enkeltrom:  750,-

Vi tar forbehold om endringer i flytidene.

4
dager paSS

r e i S e F a k t a

m dager paSS
5

dato:  02.12-06.12

priS:  6 990,-

priSen inkluderer:

• 5 middager/buffeter

• Byguide i Hildesheim

tillegg:

Enkeltrom:  1700,-

Fra Haugesund:  200,-

Julemarked hildesheim

Julemarked rüdesheim

tradisjonen tro har Sør-Vest reiser også i år juletur til 
hansabyen Hildesheim. Julemarkedet ligger rett utenfor 
hotelldøren med sine brente mandler, glühwein og gode 
julelukter.

adventstiden er en kjekk tid i tyskland. Julemarked-
Weinachtsmarkt i rüdesheim med kunsthåndverk, julepynt, 
mat og drikke er en opplevelse, dette er et av de fineste 
markedene i tyskland. Bli med!

DaG 1
Avreise fra Haugesund via Stavanger og 
Sandnes med påstigning til Kristiansand. 
Avgang med SuperSpeed1. Julebordsbuffet. 
Etter ankomst Hirtshals kjører vi til vårt 
hotell.

DaG 2
Etter frokost fortsetter turen sørover. Stopp 
for grensehandel og besøk i Hamburg med 
julemarkedet. Etter oppholdet her kjører vi 
til hotellet i Hildesheim som venter med 
middag og gode senger.

DaG 3
Etter frokost møter vi vår lokalguide 

og blir med på byvandring. Etter lunsj 
besøker vi julemarkedet. Her er trefigurer, 
antikviteter og julepynt. En kopp Glühwein 
og pepperkaker hører også med. Middag om 
kvelden.

DaG 4
Vi spiser frokost og kjører nordover. 
Stopp ved den dansk/tyske grense 
for grensehandel og lunsj. Middag og 
overnatting i Jylland.

DaG 5
Frokost. i Hirtshals går vi om bord i 
SuperSpeed1 med buffet. Etter ankomst 
Kristiansand kjører vi til våre hjemsteder.

DaG 1
Vi møter frem til avtalt tid på Stavanger 
lufthavn Sola og flyr til Frankfurt. Her blir vi 
møtt av buss som kjører oss til Rüdesheim. 
innsjekk ved hotel midt i sentrum. Vi får 
servert Glühwein og gjør oss kjent i julebyen. 
Julemarkedet er i flere gater og vi opplever 
en unik stemning. Middag på hotellet om 
kvelden.

DaG 2 OG 3
Frokost og middag ved hotellet. Under vårt 
oppholdet er det mulig å ta svevebanen opp 

til Niederwald Denkmal og nyte utsikten. 
Det blir båttur på Rhinen med kaffe og kake. 
Det blir god tid til å oppleve julemarkedet på 
egenhånd. Middager på hotellet. 

DaG 4
Sen frokost og utsjekk fra hotellet. Buss 
henter oss om ettermiddagen og kjører til 
Frankfurt flyplass, innsjekk og avreise. Sen 
ankomst til Stavanger lufthavn Sola.

€

€
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Dette er en juletur som tilfredsstiller alle i familien, uansett 
aldersgruppe! et herlig avbrekk i julestria med opplevelser for alle.

Juletur for hele familien!

DaG 1
Turen starter i Bergen og deretter i Stavanger, 
og starten er behagelig med Fjordline sin båt. 
innvendige lugarer om bord.

DaG 2
Vi ankommer Hirtshals tidlig og stopper for 
frokost på hotel Rebild Bakker. Detter fortsetter 
vi til Tyskland og Hannover og hotel Ramada, 
som er vårt bestemmelsessted.  

DaG 3
Vi har hele dagen til rådighet i Wolfsburg. 
Det er her det store Autostadt ligger med 
sitt bilmuseum, men i tillegg finnes her 
så mye mer! For barna finnes det en egen 
tema- og fornøyelsespark, hvor en kan gjøre 
mye forskjellig. inkludert er en liten båttur 
på innsjøen. og når mørket faller blir det 
en spesiell stemning her, med lyset fra alle 
adventslysene. Her er det mange boder med 
julegave ideer, og på den lille innsjøen kan de 
som ønsker gå på skøyter. på den samme isen 
er det også et stort show med profesjonelle 
isdansere. En magisk førjulskveld for store og 
små!

DaG 4 -5
Vi vender nesen hjemover og vi kjører fra 
Tyskland samme vei som vi kom, med stopp 
underveis. i Hirtshals sjekker vi inn på Fjordline, 
som tar oss tilbake til Stavanger og Bergen. 

€
dkk
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dato:  30.12-01.01 
priS:  4 995,-

priSen inkluderer:

• Helpensjon fra middag ankomstdag til og 

    med frokost avreisedag

• 1 lunsjpakke

tillegg:

Enkeltrom:  400,-

Fra Haugesund:  200,-

Forbehold om endring av hotell.

3
dager paSS

r e i S e F a k t a

m dager id
4

dato:  23.12-26.12
priS:  6 480,-

priSen inkluderer:

Helpensjon under oppholdet fra middag 

ankomstdag til og med frokost avreisedag

tillegg:

Enkeltrom:  750,-

Fra Haugesund: 200,-

Forbehold om endring av hotell.

Jul på hovdestøylen

nyttår hovden

tradisjonen tro har vi juletur i år også og årets tur har vi valgt 
å legge til Hovdestøylen hotell som er pyntet til jul. Her kan vi 
gå til duk og dekket bord, bli med!

i år har vi valgt å feire nyttår på Hovden Høyfjellshotell. Her 
finner vi god mat og stemning i naturskjønne omgivelser.

DaG 1
Avreise fra Haugesund, Stavanger og Sandnes. 
påstigning underveis. lunsjstopp.
Sen ettermiddag komme vi frem til 
Hovdestøylen Hotell. innsjekk og vi møtes til 
middag, levende musikk og sosialt samvær.

DaG 2 
Frokost. pynting av juletreet. lunsjservering. 
Servering av småkaker og gløgg/kaffe ved 
peisen. Mulig å være med på gudstjeneste i 
Hovden Grendahus.
Juleaperitiff. Vi leser juleevangeliet, synger og 
går rundt juletreet. Et rikholdig julebord står 
dekket i restauranten. Etter maten kommer 

julenissen på besøk. Utover kvelden er det 
levende musikk og sosialt samvær. 

DaG 3
Vi spiser en sen frokost denne morgen. 
Småkaker og gløgg /kaffe ved peisen. 
lunsjservering og 1. juledagsmiddag. levende 
musikk om kvelden.

DaG 4 
Vi spiser en deilig frokost før vi pakker 
julebussen og sier farvel til vårt vertskap 
for denne gang. Vi kjører tilbake til våre 
respektive hjemsteder.

DaG 1
Vi starter i Haugesund. Videre til Stavanger, 
Sandnes med påstigning underveis. 
lunsjstopp. Fremme ved Hovden 
Høyfjellshotell sjekker vi inn og møtes til 
middag.

DaG 2
En sen og lang frokost. i dag kan vi nyte 
hotellets fasiliteter. Vi finner basseng og 
badstue. Hva med å sitte i peisestuen med 
panoramautsikt og finne seg en bok fra 
de velfylte bokhyllene? Eller ta seg en tur i 

skiløypa? lunsj serveres. om kvelden møtes 
vi festkledd og er klare til å feire nyttårsaften 
med en nydelig nyttårsbuffet og det nye året 
feires med stort fyrverkeri og nyttårsskål.

DaG 3
Første nyttårsdag starter med en god 
frokost og vi tar fatt på hjemveien. Vi får 
med oss lunsjpakke fra hotellet som vi 
nyter underveis. Tilbake til våre respektive 
hjemsteder.

NOk
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dato:  06.12-09.12
priS:  5 750,-

priSen inkluderer:

• Inngang saltgruvene i Wieliczka m/guide

• 3 middager

• Byvandring med guide

tillegg:

Enkeltrom:  700,-

pLN

krakow er kjent for sitt sjarmerende sentrum og de mange shop-
ping mulighetene som finnes her. i førjulstiden er byen kledd i 
juledrakt og i gamlebyen finner vi julemarkedet. Bli med på en 
innholdsrik tur til Polen!

Julemarked i krakow 

DaG 1 
Vi møter på Sola lufthavn og vår reiseleder 
er behjelpelig med innsjekk. Avreise fra Sola 
til Krakow hvor vi lander om formiddagen. 
Etter ankomst får vi en kort introduksjon av 
byen og vi besøker Wawel slottet hvor vi får 
en omvisning. Etter lunsj sjekker vi inn på vårt 
hotell. Ettermiddagen til fri disposisjon. Felles 
middag om kvelden. 

DaG 2
Krakow har mye å by på og vi starter dagen 
med en byvandring hvor vi blant annet besøker 
Mariakirken som ligger på torget i gamlebyen. 
om ettermiddagen kan man gå på egne 
streiftog. Da kan vi anbefale julemarkedet i 
gamlebyen, eller om man ønsker mer urban 
shopping anbefaler vi et besøk i Galeria som er 
et av polens største kjøpesentre. om kvelden 
møtes vi til felles middag. 

DaG 3 
Etter frokost kjører vi den korte turen til 
saltgruvene i Wieliczka. Vi tilbringer hele 

formiddagen her med omvisning fra lokal 
guide. Saltgruvene har spilt en meget viktig 
rolle i Krakows historie. Siden 12`hundretallet 
har man hentet ut saltstein fra gruvene og i 
dag finner vi saltgruven på Unescos verdensarv 
liste. Etter omvisning her og retur til sentrum, 
disponerer vi ettermiddagen på egenhånd. 
Felles middag om kvelden. 

DaG 4 
Vi sjekker ut fra vårt hotell etter frokost og vi 
har avreise fra Krakow flyplass rundt lunsjtider. 
Ankomst Stavanger om ettermiddagen. 

f NOk
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dato:  29.12-03.01
priS:  9 950,-

priSen inkluderer:

• 5 middager/buffeter

• Nyttårsprogram som beskrevet

tillegg:

Enkeltrom:  1400,-

Fra Haugesund:  200,-

5
id

dato:  29.12-02.01
priS:  7 925,-

priSen inkluderer:

• Lokalguide København

• Nyttårsmiddag 

• Nyttårsskål 

• Middag i København

• Lunsj på retur

tillegg:

Enkeltrom:  1000,-

Forbehold om endring av hotell.

nyttår i københavn nyttår i hildesheim
en helt ny tur av året, hvor vi feirer nyttår i kongens By: 
københavn. Vi får med oss mye på få dager. Sightseeing i 
københavn, cruisetur hjem med DfDS og opplevelser en sent vil 
glemme.

Vi har i år laget en helt ny nyttårstur til Hildesheim med et 
spennende program til denne by som ferier sitt byjubileum i 
2015. 

DaG 1
Vi starter nyttårsturen i Haugesund og kjører 
til Stavanger og Sandnes, videre langs E39 
til Kristiansand. overfart med SuperSpeed1, 
buffet om bord. Fra Hirtshals fortsetter vi et lite 
stykke til vårt hotell. 

DaG 2 
Vi kjører videre etter frokost og har små stopp 
underveis til København. i København skal 
vi bo på det flotte Comwell Bella Sky hotell, 
like utenfor sentrum. Der har vi bestilt Sky-
rom til alle, dvs. at en bor i etasje 20-23. om 
kvelden drar vi inn til København og spiser på 
restaurant ved Tivoli. 

DaG 3
Det er årets siste dag og vi har hele 
formiddagen til rådighet. like ved hotellet 
ligger det flotte kjøpesenteret Fields, for dem 
som ønsker å gå der. Ellers er København 
sentrum bare et steinkast unna. Bussen kjører 
oss inn og henter igjen til avtalt tidspunkt. i 
tillegg går det en bybane til sentrum like ved 
hotellet, som tar oss rett til Rådhusplassen eller 

Nyhavn, alt etter hva vi ønsker. 
Men vi møtes igjen om kvelden og har 
nyttårsmiddag på hotellet. Ved midnatt har 
vi en av de flotteste utsiktene i byen over 
fyrverkeriet. Dette ser vi sammen fra Sky bar 
helt på toppen av hotellet mens vi skåler for 
det nye året. 

DaG 4
Årets første dag, og vi nyter frokost på 
hotellet og uten å stresse gjør vi oss klare for 
å forlate København og ta fatt på hjemveien. 
i dag er det meste i København stengt, og vi 
har en bysightseeing med lokalguide før vi 
kjører til kaien og går om bord i DFDS. Vi har 
buffetmiddag om bord med bordsetning 
kl. 17:30. Kaffe og avec tar vi i dansesalen.  

DaG 5
Ankomst oslo kl. 10:00 og herfra går turen 
hjem til Stavanger og Sandnes. Vi stopper 
underveis for lunsj. Korrespondanse med 
Kystbussen til Haugesund. 

DaG 1
Avreise fra Haugesund via Stavanger og 
Sandnes med påstigning underveis til 
Kristiansand. Vi seiler med Superspeed1 og har 
buffet. Etter ankomst Hirtshals kjører vi til vårt 
hotell for overnatting.

DaG 2
Etter frokost fortsetter vi mot den dansk/
tyske grense for lunsj og grensehandel. Sen 
ettermiddag når vi Hildesheim og hotellet som 
er vertskap  og ramme rundt vår nyttårsfeiring.

DaG 3
Etter en god frokost skal vi i dag bli nærmere 
kjent med Hildesheim. Vi møter vår lokal-
guide som tar oss med på byvandring. 
Ettermiddagen til egen disposisjon. Vi gjør 
oss klare til en storslått nyttårsfeiring på vårt 
hotell. Nyttårsgalla begynner kl. 17:30 med 
servering av cocktail. Buffet er åpen frem til 
kl. 23:00. Dessert serveres helt til midnatt. 
Etter å ha ønsket det nye året velkommen med 
nyttårsskål serveres suppe. Hele kvelden er det 
mulig å svinge dansefoten til levende musikk.

DaG 4
i dag serveres “Nyttårs-brunch”, en blanding 
av frokost og lunsj frem til kl. 14:00. De som 
ønsker kan ta seg en spasertur i og rundt byen. 
om ettermiddagen serveres kaffe og kake. Vår 
første dag i det nye året avsluttes med middag.

DaG 5
Frokost, utsjekk og avreise. Turen går nordover 
og vi stopper for grensehandel og lunsj. 
overnatting og middag i Jylland.

DaG 6
Etter frokost kjører vi til Hirtshals. Avreise med 
Superspeed1 og buffet. Etter ankomst Hirtshals 
kjører vi til våre respektive hjemsteder.

€
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dato:  30.12-03.01
priS:  10 895,-

priSen inkluderer:

• Lokalguide i Linz

• 4 middager inkl. Nyttårs-gallamiddag på 

   Swarowskiskipet

• Tur til Pöstlingberg

• Inngang til St. Florian klosteret

• Lokalguide i Wien

• Kveldsutflukt til Grinzing med 3 retters 

   middag

tillegg:

Enkeltrom:  900,-

N
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dato:  30.12-01.01
priS:  4 995,-

priSen inkluderer:

• Lokalguide Bergen

• 2 middager

• Nyttårsskål

• T/R Fløibanen 

tillegg:

Enkeltrom:  570,-

Forbehold om endring av hotell.

nyttår i Bergen nyttår i Østerrike 
Denne turen frister med korte etapper til byen mellom de 7 fjell, 
nytt hotell og vakkert fyrverkeri ved overgangen til det nye året. 

Hvem drømmer ikke om å oppleve et annerledes nyttår? gjerne 
kombinert med litt kultur og opplevelser? På denne turen får 
du begge deler og litt til. 

DaG 1
Vi starter nyttårsturen i Egersund og følger E39 
til Bergen. Det er en fin tur med korte etapper 
og hyggelige avbrekk hvor en kan få en kopp 
kaffe og kanskje en svele. Når vi kommer til 
Bergen venter en lokalguide som viser oss 
Bergen, samt at vi går litt sammen på Bryggen 
og hører om den spennende historien derfra. 
Etterpå kjører vi til Rica Ørnen Hotell som ligger 
sentralt med lille lungegårdsvann. Hotellet er 
helt nytt og ble åpnet tidligere i år. Middag på 
hotellet om kvelden. 

DaG 2
Det er årets siste dag og vi har hele 
formiddagen til rådighet i sentrum. En kan gå 
på fisketorget eller bare rusle rundt på den 
koselige Bryggen. Butikkene er åpne, men 
stenger tidlig. Det er Nyttårsaften i dag og 
vi går til bords og spiser en 3 retters middag 
sammen. Deretter er det musikk til klokken 
nærmer seg midnatt. Da er det organisert 
fyrverkeri i sentrum (privatpersoner har ikke 
lov å sende opp raketter i Bergen) som vi ser fra 
orkesterplass på hotellets takterrasse. Vi skåler 
samme for det nye året!

DaG 3
Årets første dag. Vi nyter frokost på hotellet 
og uten å stresse gjør vi oss klare for å forlate 
Bergen. Men vi kan ikke ha vært i Bergen uten å 
ha besøkt Fløyen, derfor drar vi slik at vi kan ta 
Fløibanen opp, og nyte den flotte utsikten før vi 
drar hjemover. Vi er hjemme sen ettermiddag. 

DaG 1
Vi starter nyttårsturen på Stavanger lufthavn 
Sola og flyr til Wien med mellomlanding i 
Frankfurt. i Wien venter buss på oss som tar 
oss med videre til linz.  Her sjekker vi inn 
på hotellet vårt som blir basen de neste tre 
dagene.  

DaG 2
Årets siste dag kommer og vi koser oss i 
Østerrike. Vi starter dagen med en byrundtur 
med lokalguide i linz. Deretter har vi tid 
på egenhånd før vi gjør oss klar til kvelden. 
Nyttårsaftenen skal vi tilbringe på den vakre 
blå Donau, om bord i et spesielt skip, dekorert 
med tusenvis av Swarowsky krystaller. om 
bord får vi en velkomstcocktail og buffet med 
både varm og kald mat. Her er levende musikk 
vi kan danse til, og ved midnatt får vi panorama 
utsikt til fyrverkeriet over linz! Den beste 
plassen er å stå på dekk for å se fyrverkeriet, og 
når vi kommer inn igjen, serveres det god og 
varm midnattssuppe. Vi er tilbake på hotellet 
ca. kl. 02:00.

DaG 3
Sent om formiddagen går vi til rådhusplassen i 
linz hvor den tradisjonelle nyttårs “Schnalzen” 

skal skje. Dette er en typisk Østerriksk tradisjon, 
hvor guttene står i sine lederhosen (evt 
damer i Dirdl) og svinger en tung pisk. lunsj 
på egenhånd. om ettermiddagen drar vi til 
St. Florian hvor vi får se det flotte Augustiner 
klosteret. Her får vi en 20 minutters konsert før 
vi returnerer til hotellet og middag. 

DaG 4
Vi tar farvel med linz og kjører tilbake til Wien. 
Her spiser vi lunsj før vi møter lokalguiden som 
viser oss denne flotte byen. Deretter sjekker vi 
inn på hotellet og vi får tid å slappe litt av før 
vi møtes igjen om kvelden. Da drar vi det lille 
stykket til Grinzig, hvor vi skal spise middag. 
Retur til hotellet etter middag.

DaG 5
Vi har det meste av dagen til egen disposisjon. 
Butikker og muséer er igjen åpne i Wien, slik 
at vi kan gjøre det som frister mest. på gitt 
tidspunkt møtes vi igjen på hotellet og kjører 
til flyplassen for å fly hjem. Vi mellomlander i 
Frankfurt før vi ankommer Stavanger. 

f



104 105feriekatalog 2014   |   www.sorvestreiser.no www.sorvestreiser.no   |    feriekatalog 2014

Alminnelige vilkår for selskapsreiser
Vilkårene regulerer hvilke rettigheter 
og plikter som gjelder mellom 
reisearrangøren og den reisende. 
Våre vilkår baserer seg på “lov om 
pakkereiser” 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 
katalogen er trykket. Komplette regler fås 
tilsendt ved henvendelse Sør- Vest reiser. 
Vilkårene gjelder for ferie/ forbrukerkjøp. 
For våre kunder som reiser i forbindelse 
med forretning/næring vil spesielle 
regler og bestemmelser tre i kraft.

Bestilling og betaling
Alle reiser i denne katalog bestilles 
gjennom autorisert reisebyrå, på 
internett eller direkte hos Sør-Vest reiser 
a.s. 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 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 Sør-Vest reiser a.s. Telefon 
51 82 02 10.
Egne vilkår for gruppereiser. 

Avbestilling
Den reisende kan tegne frivillig 
avbestillingsbeskyttelse på våre turer. 
For bussturer på 6 dager eller mer kr. 
500,- på  bussturer på 5 dager eller 
mindre kr. 300,- på flyreiser tilbys 
avbestillingsforsikring til 10 % av 
oppgitt pris på turen. For de som ikke 
ønsker å tegne avbestillingsbeskyttelse 
gjennom Sør-Vest reiser, anbefaler vi den 
reisende 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 
Reisebransjeforening. 

Den reisende kan avbestille turen etter 
følgende regler:
1. Ved avbestilling mer enn 42 
dager før avreisedato betales et 
administrasjonsgebyr
på Kr 300,- pr. pers.
2. Ved avbestilling mellom 42 og 
15 dager før avreisedato beholder 
arrangøren depositum.
3. Ved avbestilling mellom 14 og 4 dager 
før avreisedato beholder arrangøren 50% 
av turens totalpris.
4. Ved avbestilling senere enn 3 dager før 
avreisedato, uteblivelse eller om kunden 
mangler nødvendige papirer for å 
gjennomføre reisen beholder arrangøren 
100% av totalpris.
Når en eller flere i samme reisefølge 
avbestiller og reisens pris er basert på at 
to eller flere personer disponerer 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 kanselleres. 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 arrangørens 
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 bestilles 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. Flyselskapene 
kan avvise passasjerer med feilstavet 
navn på billetten. Det er derfor viktig 
å kontrollerer 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 faktura 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.300,- per deltaker per endring. Dette 
fravikes om endringen anbefales av 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 reisen inkludert, 
samt hotellovernattinger og frokost. 
Det er alltid med reiseleder fra Sør-Vest 
reiser på katalogturene. For eventuelle 
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 og avgifter. prisen på reisen 
kan tilsvarende reduseres om skatter og 
avgifter reduseres. Hvis prisstigningen 
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 innen 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 betalingsdokumentet. 
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 selv
sørge for de nødvendige papirer for 
reisen som pass, visum osv. Arrangøren 
har rett til å avvise 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. Dersom 
dette ikke blir gjort opp underveis 
og blir belastet Sør-Vest reiser må vi 
viderefakturere dette mot et gebyr på 
kr. 100,-.

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 urimelig 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 
(overnattingssteder, mat m.m.) må 
klagen fremsettes for reiseleder på 
stedet som straks vil forsøke å rette på 
forholdet. En eventuell reklamasjon 
som ønskes behandlet etter hjemkomst 
må være innsendt til arrangøren senest 
4 uker etter turens 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 arrangørens 
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. 
informasjonen i denne katalog baserer 
seg på opplysninger innen 01.01.2014. 
Fullstendige vilkår foreligger hos Sør-
Vest reiser a.s.

Sør-Vest reiser er medlem av 
Norsk Reiselivsforum (NRF) og 
Reisegarantifondet og har overfor 
Reisegarantifondet (R) stilt de 
nødvendige garantier.

Aksjonærer i Sør-Vest reiser: 
Boreal Transport Sør AS
Suldal Billag AS

Torgveien 15 c Hillevåg v/ Kilden
4016 Stavanger
Telefon: 51 82 02 10 Faks: 51 82 02 11
E-mail: sorvestreiser@sorvestreiser.no
internett: www.sorvestreiser.no

Suldal Billag er ein stolt medeigar av Sør-Vest Reiser heilt frå firmaet sin start. 
Suldal Billag blei etablert i år 1918, og ser fram til å få feira 100 år om ikkje lenge. 
Forutan turbussar kjører vi skule- og rutebuss i Suldal.

Fo
to

: S
ul

da
l F

ot
o

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 25 års erfaring med å arrangere pakkereiser. Vi sørger for en komplett 

og innholdsrik tur, enten det er med buss, fly eller cruise.

“På grunn av de spesielle vilkårene våre underleverandører har i sine salgsbetingelser, 
har Sør-Vest Reiser andre regler for depositum og avbestilling mot vederlag enn hva 

hovedregelen i Alminnelige vilkår for Pakkereiser gir.”
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PÅMELDiNG
Du kan bestille din reise direkte hos Sør-Vest reiser, 
i flere reisebyråer og på internett. Ved bestilling 
vil det utstedes en innbetalingsgiro som også er 
deltagerbeviset for bestilte tur. Beviset er kun gyldig 
etter Sør-Vest reiser har mottatt fullstendig betaling. 

PRiS
Alle oppgitte priser under reisefakta er pris per person 
i dobbeltrom. 

PaSS 
Ta med passet på reisen. Gyldig pass er den eneste 
godkjente internasjonale legitimasjon.

TURBUSSER/SJÅFøRER
Fra våre aksjonærselskaper disponerer vi moderne 
turbusser og erfarne sjåfører. Bussens størrelse kan 
variere ut fra ant. påmeldte på turen. 

SiTTEPLaSS i BUSSEN
Det er ikke mulig å reservere faste plass i bussen. 
Reiseleder kan organisere plassbytter underveis om det 
faller seg naturlig.

REiSELEDERE
Hyggelige og erfarne reiseledere er med på turen for 
din skyld! De hjelper til med det praktiske underveis 
og sørger for at du får en hyggelig reise. Ved utflukter 
og sightseeinger underveis, benyttes det som oftest 
lokale guider. 

HOTELLENE
Generelt holder våre hoteller 3+ og 4 stjerners 
standard. på enkelte turer må vi finne kompromiss 
mellom beliggenhet og kategori. Vi velger gjerne 
koselige, familiedrevne hotell, for å få den ønskede 
beliggenhet og atmosfære. Her kan romstørrelsen 
variere. i Sør og Mellom-Europa kan standarden være 
lavere enn det vi er vant til – selv på hoteller av høyere 
klasse. Enkeltrom er ofte enklere utstyrt enn doble til 
tross for tillegget. i italia forekommer også bytte av 
hotell oftere og vi får gjerne ikke bekreftet hotell før en 
måned før avreise, bare kategori. ikke alle hoteller har 
air-condition. på byhoteller kan det forekomme noe 
støy fra omgivelsene.

FORSiKRiNG
Vi anbefaler alle å ha reiseforsikring med full 

skadedekning. Europeisk helsetrygdekort anbefales 
også. Dette kan bestilles hos NAV. Vær oppmerksom 
på at helsetrygdekortet ikke erstatter reiseforsikringen.

RaBaTTER:
1) Barnerabatt: Barn under 12 år som deler rom med 
2 voksne gis 30% rabatt, maks 2 barn per værelse. En 
voksen og et barn i værelse gis 10% rabatt. på enkelte 
turer er det spesielle barnepriser. Se under reisefakta. 
Det er ingen barnerabatter på flyreiser.

VaLUTa
på de fleste reisemål fungerer kreditt- og betalingskort 
utmerket. Det kan være smart å ta med litt utenlandsk 
valuta i kontanter gjeldende for de landende vi skal 
besøke. 

PÅSTiGNiNG OG TiLSLUTNiNG.
Våre busser starter og slutter i Haugesund om turen 
går sørover. Det betinger imidlertid at det er minimum 
5 eller flere reisende fra Haugesund. Ved 4 eller 
færre reisende sørger Sør-Vest reiser for alternativ 
tilslutningstransport til/fra Stavanger. i de fleste 
tilfeller blir det med Kystbussen. 
på våre flyturer kan vi ordne tilslutningsbilletter fra 
andre flyplasser på forespørsel. Ekstra kostnader kan 
tilkomme.

aNDRE OPERaTøRER.
på enkelte av våre flyreiser samarbeider vi med andre 
operatører.

DiTT aNSVaR SOM GJEST
Sør-Vest reiser krever at den enkelte deltaker er i stand 
til selv å håndtere sin bagasje og følge de instruksjoner 
som blir gitt av reiseleder/sjåfør. Gjester som av 
forskjellige grunner har behov for assistanse må selv 
ordne dette. Dersom en reise ikke kan gjennomføres 
etter forutsetningene, som følge av forsinkelser 
og vanskeligheter forbundet med at den enkelte 
gjest ikke er i stand til å rette seg etter arrangørens 
bestemmelser og opplegg, har arrangøren rett til å 
avbryte reisen for gjesten. Arrangøren har i så fall ikke 
økonomisk ansvar.

BaGaSJE
Buss: Hver deltaker kan ta med en koffert samt en liten 
håndbagasje.
Fly: Tilpass bagasje etter flyselskapets 

vektbegrensninger. Husk å merke bagasjen.

TOLLBESTEMMELSER
Tollpliktige varer skal medbringes i håndbagasjen ved 
innføring til Norge. Tollvarer skal ikke ligge i bussen 
under fergeoverfart til Norge med mindre noe annet 
blir avtalt med sjåfør/reiseleder. Tollkvoter fås ved 
henvendelse reiseleder/sjåfør.

ENKELTROM
Reiser du alene må vi belaste for enkeltromstillegg. 
Tillegget kan variere ut fra hvilke satser de enkelte 
hotellene opererer med.

RøYK – iKKE RøYK.
Busser og fly er røykfrie. Ønskes røykerom må dette 
opplyses om ved bestilling. Sør-Vest reiser kan ikke 
garantere at ønsket blir oppfylt da mange hoteller har 
flest røykfrie rom eller gjerne er helt røykfri.

aLLERGiER – SPESiaLMaT.
Sør-Vest reiser vil bestrebe seg etter å etterkomme 
spesielle ønsker om hva som måtte angå spesialkost 
og allergier. Vi formidler det til båter og hoteller. 
Elvecruiseskipene må ha beskjed fem uker før avreise. 
Vi kan ikke garantere at ønskene blir oppfylt.

HiTTEGODS
Dessverre hender det altfor ofte at deltakere 
glemmer personlige eiendeler på hoteller og båter 
osv. Sjekk godt før avreise. Etterglemte saker kan 
etterlyses gjennom oss. Faktiske utgifter til telefon- og 
forsendelseskostnader vil bli belastet.

VæR TiDLiG UTE
på grunn av våre betingelser og avbestillingsfrister 
overfor våre leverandører, må vi dessverre i noen 
tilfeller kansellere turen dersom det er få påmeldte. 
Du kan gjennom å bestille tidlig være med å sikre at 
turen går.

TiL SLUTT
Sør-Vest reiser lager turer som går gjennom mange 
forskjellige land og kulturer, noe som er med å gjøre 
ferieopplevelsen spennende. Tradisjoner, mat og 
skikker kan i stor grad vike fra det vi er vant med 
hjemme. Ta skikken der du kommer. Husk vi er gjest i 
et annet land!

Viktig å Vite

 a B c D E

Haugesund flotmyr 08:30 11:00 05:30 06:00 17:25*

Stavanger Byterminalen 11:00 08:35 07:00 08:00 19:30

Sandnes rutebilstasjon 11:20 08:00 07:30 08:30 19:00

egersund Jernbanestasjon 12:20 06:45 ** ** 18:00*

flekkefjord rutebilstasjon 13:10  09:00 10:00 

lyngdal v/lyngdal inn 13:50  09:45 10:45 

Mandal v/Marnarkrysset 14:45  10:20  

kristiansand fergeterminal  15:30  11:00  

Avgangstider for bussturer

A: Gjelder alle turer til Danmark og Europa som går ut 
     med SuperSpeed1 kl.16.30 fra Kristiansand.

B: Gjelder: oppdal med Røros og «Elden», Rundtur 
      Hurtigruten, Nyttår Bergen

c: Gjelder København-lübeck, Københavncruise

d: Allsang på Grensen, Jul på Hovdestøylen, Nyttår Hovden, 
     påske på Straand, Seljordsmarken (siste påstigningssted 
     Sandnes), Åland - Helsingfors

e: Gjelder utreise med Fjordline 

*  Tillegg fra Haugesund og Egersund kr. 200,- 
** påstigning Krossmoen.
Alle flyturer har fremmøte på Stavanger Lufthavn, Sola.

- Velkommen og god tur!




