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16. juni
Skåne, Bornholm, Rügen

13. juli
Rovaniemi

26. juli
Boden og Kiruna

2. august
Milano og Parma

14. august
Sveits-Bodensjøen m/ Mainau

27. august
Romania

«Dracula Slott» Slottet ligger i Bran i Transylvania.

NDET

Årets nyheter 2020

EISEG

TURKATALOG

R

2020

ALBINUSSEN
REISER

A L B I N U S S E N

R E I S E R

2 0 2 0

41 år med opplevelser
og erfaring
Kåre Albinussen startet virksomheten i 1933 med lastebiltransport.
Turkjøring og turbevilgning kom i 1936.
En tre tonns lastebil av merket «Reo» kjøpt
fra A. Fiche i Trondheim, fikk montert -kabin
på laste-planet, solid kvalitet også da, den
ble bygget av snekker Evenesdal på Rognan.
Inne i kabinen var det benker langs veggene
med plass til 22 passasjerer. Utenkelig å
tilby våre gjester i dag, men strekningen
Rognan-Storjord trengte vel ikke aircondition eller video og flyseter. Gjestene den
gang var hornmusikken blant lag og foreninger på tur til Storjord og Vassbotn.
I 1937 kom ferga mellom Rognan og
Langseth, og da ble turkjøringen også utvidet til Bodø. Året 1939 startet med en «ekte
buss», en Opel Blitz med plass for 26 passasjerer. Det var straks mere komfort, og
turene gikk nå til Trondheim og Sverige over
Umbukta. Dette var begynnelsen på turkjøringen.

I krigsårene ble vognparken rekvirert av
forsvaret, og virksomheten kunne ikke fortsette så lenge krigen varte.
Høsten 1945 ble en 1/3 dels buss hentet
på Hamarøy, den manglet påbygg, mellomaksling og – gir boks, men motoren var der.
Den ble bygget om og satt i skikkelig stand,
og sommeren 1946 var virksomheten i gang
igjen. «Slektsreiser» til Sverige ble en suksess.
Foreldre, barn og slektninger var på besøk hos de som var flyktet til Sverige i krigsårene. Det var ikke førsteklasses hoteller i
annonsene, men: «Ta gjerne med telt!» Nok
en spennende opplevelse på den tid. Utviklingen gikk raskt videre.
I 1952 ble den første Mercedes innkjøpt.
En staselig buss med plass for 32 passasjerer. Albinussen Reiser har siden benyttet

Mercedes Benz busser, nok et bevis på at for
våre gjester er kun det beste godt nok. Antall reisemål økte etter hvert som årene gikk.
Danmark i 1963, resten av Europa med
Leningrad, Paris i 1974, og Athen i 1995.
I 1982 chartret vi Widerøe’s Dash 7 for
ruten Bodø – Gardermoen – Gøteborg, som
det første busselskapet fra Nord-Norge.
Stadig nye reisemål, konkurransedyktige
priser, førsteklasses materiell og god
service preger dagens virksomhet. I 2016
utvidet vi horisonten over til Amerika, med
opphold i Florida og cruise i Karibien. Utvider horisonten videre i 2019/20, med tur til
Serbia – Bosnia – Kroatia og Romania.
Det er med stolthet vi ønsker deg velkommen til årets turbussprogram, nye reisemål,
friske opplevelser. Vi vil gjøre vårt beste for
at De skal få en hyggelig tur med gode minner.

Kåre Albinussen
Kåre Albinussen

Vi arrangerer også flyreiser med hotell og program, hvor som helst,
for grupper, f.eks. til Krakow, Praha og London.
Foreninger, skoleklasser, kor, idrettslag – hvorfor ikke å ta
kontakt med oss for tilbud og en hyggelig buss/tur prat?

Jernbanegata 66
Boks 113, 8250 ROGNAN
Foretaksreg.: NO 954 840 697 MVA

Tlf. 75 69 00 90
Mobil: 90 61 81 52
Mobil: 47 75 52 06
post@albinussen-reiser.no
www.albinussen-reiser.no
Kontortid:
9.00–16.00 mandag–fredag
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Generelle reisebetingelser
BESTILLING – AVBESTILLING

Den reisende kan avbestille turen etter
følgende regler:
• Ved avbestilling mer enn 60 dager før
avreise betales et administrasjonsgebyr
på kr. 300,- pr. deltager.
• Ved avbestilling 59-40 dager før avreise
tapes depositum (kr. 2000,-).
• Ved avbestilling senere enn 40 dager før
avreise, eller hvis den reisende ikke møter
ved avgang, eller mangler de nødvendige
papirer for å delta på reisen, belastes
100 % av reisens pris.

ANNULLERING/PRISFORANDRING

Arrangøren har rett til å innstille en reise
hvor tilslutningen er for liten. Innbetalt
beløp refunderes i så fall fullt ut. Arrangøren har rett til nødvendige programforandringer på grunn av f.eks. uhell og
andre uforutsette hendelser/force majeure.
Reisens priser er basert på valutakurser og
oljepriser pr. 10.02.20. Ved forandring på
3% eller mer, forbeholdes rett til prisjustering. Det samme gjelder om det inntrer
prisforandringer på noen av de ytelser
som er inkludert i programmet. Se ellers
den enkelte turbeskrivelse om hva som er
inkludert i prisen. Forøvrig gjelder alminnelige bestemmelser ifølge lov om pakkereise
av 25.8.95.

AVBESTILLING P.G.A. SYKDOM ELLER
ANDRE ÅRSAKER

Den reisende bør/må ha tegnet avbruddsfor-sikring gjennom eget forsikringsselskap!

REISEFORSIKRING

Trygdesystemet fungerer bra mellom de
nordiske land, men av erfaring anbefaler vi
likevel våre passasjerer å tegne reiseforsikring for alle reiser. Forsikring som dekker
både avbrudd, sykdom, ulykke, reisegods og
hjemreise.

VALUTA

Med innføring av Euro i mange Europeiske
land kan du nå kjøpe Euro før avreise og
dermed slippe vekslegebyrer. Er du i tvil om
dette kan din bank hjelpe deg. Bruk av bank
kort, anbefales.

OVERNATTING PÅ BÅT FØRSTE NATT

Vi anbefaler å pakke en liten reiseveske
med nødvendig innhold. Stor koffert står i
bussen under overfart.

HOTELL/ENKELTROM

Alle priser er basert på dobbeltrom. På de
fleste reiser er det mulig å oppnå noen få
enkeltrom. Reiser du alene og ikke har noen
å dele rom med, må vi dessverre belaste for
enkeltromstillegg. Enkelt - lugar på båt er
inkludert i enkeltroms pris.

NB! Alle tollvarer skal bæres av den
enkelte i land (i Oslo).
NB! HUSK GYLDIG PASS!
NB! Ved påstigning Gardermoen vil bussen
være parkert på nedre plan ca. en halv
time etter landing, man går rett ut etter at
man har fått sin bagasje! Er du/dere i tvil
om hvor busser/kommer, spør i skranke
venstre side ved utgang, om hvor Albinussen Reiser kommer.
NB! For reisende med tog, (påstigning
etter nærmere avtale, Gardermoen eller
Oslo S.)
NB! Buss til ekstra arrangementer er
inkludert i prisen.
NB! Angi ved innbetaling ditt reisemål og
dato.
NB! Betaling skal være oss i hende 30
dager før avreise til: (betalingsopplysning
sendes av oss).
NB! Det utsendes nærmere reiseopplysninger med sluttfaktura som forfaller ca.
4 uker før avreise. Mange benytter ulike
kredittkort ved betaling pga. at reiseforsikringer er inkludert. Belastningen på
kortet må ha skjedd før turen starter.
OBS! Hver person som ønsker å betale
med kredittkort blir belastet med et gebyr
pålydende kr. 300.- (innbetaling for gebyr
sendes dere av oss!)

SPAREBANK 1 NORD - NORGE.
KONTONR.: 4750 40 39672
INNSTILLING AV REISE
Skal en reise utføres må det være minimum
25 personer. Disse må være påmeldt 1-1/2 mnd.
før avreisedato. Dette på grunn av avbestillingsfrister for fly, hotell og ferger.
NB! Meld dere på i god tid!!!!

FLYBILLETTER
NB! Flybilletter for våre reiser kan ikke endres

TRYGDEVERKETS BLANKETT E111:

Ved midlertidig opphold i annet EØS-land
har du ved øyeblikkelig behov for hjelp, rett
til medisinsk behandling lik landets egne
borgere. Skjemaet attesteres av Trygdekontoret. Vi gjør oppmerksom på at Blankett
E111 ikke er en reiseforsikring, men dekker
kun medisinsk behandling på offentlig
sykehus.

PASS

Mars 2001 trådte Schengenavtalen i kraft.
Det betyr at man kan reise uten pass i
Norden og de fleste EU-landene. Passet
er imidlertid eneste gyldig legitimasjon
utenfor Norden, og bør tas med. NB! Sjekk
om passet er gyldig! (må være gyldig 6
mnd. etter hjemkomst!)

KLAGER

Om en deltaker mener å ha grunn til å
klage over gjennomføringen, må det fremsettes først til reiseleder som vil forsøke å
rette på forholdet. Eventuell reklamasjon
som ellers ønskes behandlet, må være
innsendt skriftlig senest 14 dager etter
turens slutt.
NB!
For turer hvor vi benytter ferge. Oppgi fødselsdato/år og nasjonalitet ved påmelding!
NB! Med forbehold om trykkfeil i programmet.

NB: VED FLYREISE: REGLER FOR HÅNDBAGASJE FRA 6. NOVEMBER 2006
Den innebærer betydelige begrensninger
i hva reisende kan ha med seg av flytende
væske gjennom sikkerhetskontrollen
på flyplassene. Det betyr at du som
SAS/Norwegian passasjer blir berørt av
bestemmelsene, som vil bli håndhevet
strengt av flyplassmyndighetene.
NB: Norwegian har nye regler for håndbagasje! Må ikke være større enn at man
kan legge den under sete foran, og må
veie maks 10 kilo!

til andre datoer eller refunderes da flyselskapene har strenge avbestillingsregler for
grupper!

NB! Ved påmelding, opplys deres hele og
fulle navn, det samme som står i deres
pass!

Reisende med SAS/Norwegian.
Alle får tilsendt billettene, husk å ha med
gyldig legitimasjon, ved innsjekking.

OBS!!!!

BETALING

Ved påtegning betales kr 2000,- som depositum, dette trekkes fra ved betaling av det
resterende beløp som skal være oss i hende
30 dager før avreisen.
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For alle turer som vi benytter fly: Vi har
avbestillingsfrist hos flyselskapene
1,1/2 måned før avreise, så tenker du på å
bestille en reise hos oss, håper vi på å få
din bestilling i god tid før avreise!

9 dager
il
21.–29. apr
-

Kr. 14 590,

Holland
Amsterdam. Foto: Shutterstock

Blomstertur
til Holland
med Blomstertoget

Bli med til Holland og opplev blomsterprakten. En av de store attraksjonene på denne tiden av året er den store
blomsterparken Keukenhof, og du får også se den den store blomsterparaden som er den mest berømte paraden
i Holland. Under blomsterparaden ser vi store flåter dekket av blomster i form av de utroligste skulpturer
«Tulipaner fra Amsterdam», den velkjente sangen, nå har du /dere mulighet til å gjøre drømmen om til
virkelighet! Tulipanblomstringen kommer hvert år til samme tid, fra mars til midten av mai.
Holland er ikke bare blomster! Vi får se, Miniatyrbyen Madurodam som viser oss alt det Holland er kjent for,
i en målestokk på 1:25. Vi besøker det fantastiske «Rundmaleriet Panorama Messdag», Delftporselen, domstolen
i Haag og kanaltur i Amsterdam. Alle burde få oppleve det lille fantastiske landet på våren.
Vel møtt til vårens vakreste eventyr!
4
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Volendam. Foto: Bent Erik Albinussen

Keukenhof. Foto: Bent Erik Albinussen

21.4. Bodø – Oslo -Kiel
Oppmøte Bodø Lufthavn minimum en time
før flyavgang med Norwegian kl. 07.00,
ankomst Gardermoen kl. 08.30. Etter ankomst Gardermoen går vi om bord i bussen, som kjører inn til Oslo. Tar en liten
rundtur i Oslo før vi kjører til Hjortneskaien for å gå om bord på MS Color Magic
som skal frakte oss til Kiel kl. 14.00. Vi
får tildelt våre lugarer og spiser en bedre middag. Kanskje en tur i butikkene,
overvære et show eller bare nyter turen i
skipets fantastiske omgivelser.
22.4. Kiel – Leidschendam
Frokost ombord før ankomst Kiel kl.
10.00. Ferden går videre mot Hamburg
og Bremen med stopp underveis. Videre
nedover mot Hengelo, Deventer, Apeldoorn, Utrecht og til Den Haag.
Overnatting 5 netter på Fletcher Hotel
Restaurant Den Haag, Leidschendam.

besøker den storslåtte blomsterparken
Keukenhof som er sentrum for verdens
tulipanproduksjon. Her får vi se et utrolig
fargeeventyr - «et teppe» av tulipaner,
krokuser, narsisser og hyasinter som er
spredt ut over parken. Vi drar til lilleputtbyen Madurodam, derfra til domstolen i Haag, og til Panorama Messdag
rundmaleri. I Amsterdam tar vi en båttur
på kanalene og besøker diamantsliperiet
Gassan Diamonds. Vi anbefaler et besøk
til vokskabinettet «Madame Tussau» på
Dam Plass!
En dag kjører vi til Sør-Holland og
besøker Delft porselen, og Rotterdam.
Avslutningen på dagen blir et besøk til
«Den Norske Sjømannskirken» Vi blir
fortalt om kirkens historie og hva de
arbeider med, vi får også servert kaffe og
vafler. Middag på hotellet om kvelden.
En middag spiser vi på See Palace
Restaurant i Amsterdam. (kinesisk)

23.-26.4. I Holland
Nå har vi 4 hele dager for å oppleve mange
av de severdigheter Holland har å by på.
Først og fremst blomsterparaden «Bloemencorso» - som kun arrangeres en gang
i året. Her vi ser mer enn 20 store blomsterpyntede vogner på hjul. Fra mange av
vognene spilles det fengende musikk. Vi

27.4. Den Haag – Bremen
Etter frokost avreise. Vi kjører nordover
til den idylliske fiskelandsbyen Volendam,
videre besøker vi Jakob i Alida Hoeve som
er kjent for sine gode oster, og produksjon av tresko. Turen går videre over den
kjente demningen Afsluidijk (3 mil), som
stenger Nordsjøen fra Zuiderzee, her gjør

Kr. 14 590,-

vi en fotostopp. Fortsetter mot Heerenveen, og til Bremen, overnatting med
middag på Hotel Radisson Blu Hotel.
28.4. Bremen – Kiel
Frokost, avreise. Setter kursen mot
Hamburg, videre til Hansabyen Lübeck,
hvor vi gjør en lengre stopp. Tar en kort
omvisning, deretter ønsker vel mange å
gå i marsipanbutikken Niederegger – for
å ta seg en kopp kaffe og kake, kanskje
kjøpe med noe marsipan hjem? Ankomst
Kiel på ettermiddagen, fergeavgang 18.45.
med Stena Scandinavica til Gøteborg.
Vi får tildelt våre lugarer og spiser stor
middags buffet (all incl.). Restaurant og
butikk finnes selvsagt om bord, kanskje
en svingom til musikk fra fartøyets trubadur, før vi går til ro?
29.4. Gøteborg – Oslo – Bodø
Frokost om bord før ankomst Gøteborg
kl. 09.15. Vi kjører fra Gøteborg mot
norske-grensen, som passeres ved
Svinesund, kaffestopper underveis.
Ved ankomst Oslo kjører vi til Galleriet, for å si farvel til de passasjerene
som ønsker å gå av i Oslo, eller som har
bestilt tog nordover. Videre til Gardermoen. Flyavgang Norwegian kl. 17.45,
ankomst Bodø 19.15.

INFORMASJON

ENKELTROMSTILLEGG Kr. 4 300,I PRISEN INNGÅR: Flyreise t/r, bussreise, båtreise m/lugar Oslo-Kiel, Kiel-Gøteborg,
6 hotellovernattinger i doble rom, 8 frokost, 8 middag, kanaltur i Amsterdam, inngang
Keukenhof, Gassan Dimonds, Madurodam, Delft, Panorama Mesdag og sjømannskirken.
Reiseleder.
For reisende som vil benytte fly fra Evenes, Tromsø, Alta og Kirkenes, pris på forespørsel!
NB! Man kan ikke endre flybillett til andre datoer!
NB! Husk Gyldig pass.
Valuta: €uro.
Blomstertoget. Foto: Bent Erik Albinussen
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10 dager
i
16.–25. jun
-

Kr. 15 950,

Malmø. Foto: Shutterstock

Sverige/Danmark/Tyskland
Øresund bruen. Foto: Shutterstock

Ronne, Bornholm, Denmark. Foto: Shutterstock

Skåne – Bornholm og Rügen
På denne turen besøker vi landene rundt sørlige del av Østersjøen i Sverige. Skåne det er den
sørligste delen av «Den skandinaviske halv øy». Lund var i en kort periode Danmarks hovedstad, og Malmø
var i flere hundre år Danmarks nest største by. Bornholm er en av Danmarks østligste øyer og kalles for
klippeøya. Alle større byer på øya ligger ved kysten og har en havn, med ett unntak, Aakirkeby. Den største byen
på øya heter Rønne. Øyas høyeste punkt er Rytterknægten, 162 moh. Rügen i Tyskland, er en øy i Østersjøen og
Tysklands største øy, beliggende i den tyske delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Lengden på øya er 52 km og
bredden 41 km. Den består av større landområder sammenbundet med smale sandstriper. Sundet som
atskiller Rügen fra fastlandet kalles Strelasund. I 2007 ble en 4,1 km lang bro forbindelse åpnet.
Vell møtt til nye opplevelser!
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Bornholm, Danmark. Foto: Destination Bornholm

16.6. Bodø – Oslo / København
Oppmøte Bodø Lufthavn minimum en time
før flyavgang med Norwegian kl. 07.00,
ankomst Gardermoen kl. 08.30. Etter
ankomst Gardermoen går vi om bord i
bussen, som kjører inn til Oslo. Tar en liten
rundtur i Oslo før ankomst terminalen.
Avreise med DFDS ferge kl. 16.30 Vi får
tildelt våre lugarer og spiser en bedre
middag. Kanskje en tur i butikkene, eller
bare nyter turen i skipets fine omgivelser.

skogsområder og kupert idylliske partier.
Langs kysten ligger idylliske småbyer og
fiskevær med de karakteristiske røykeri
skorsteiner. Vi skal bo på hotell Griffen &
Wellness i Rønne i 4 netter med frokost og
middag hver dag. På ettermiddagen tar vi
en tur med lokal guide sørover på øya. Vi
besøker Svaneke og Bornholms sydligste
punkt på Dueodden. Vi besøker også en
vingård under turen.

17.6. København – Simrishamn
Frokost om bord, før ankomst København
kl. 09.45. Turen går over til Sverige og
Skåne på den nye Øresundbroen. Landskapet er relativt flatt og har store jordbruksområder. Videre tar vi en omvisning i
Malmø. Vi kommer til Simrishamn hvor det
blir overnatting på Hotel Svea. Middag på
hotellet.

19.-22. Rønne, utflukt
Vi tar en tur med lokal guide. Vi får se Rønne før vi kjører nordover på øya og besøker
borgruinen av Hammershus festning. Vi
besøker så småbyene Sandvig og Allinge
på nordøstsiden av øya, lunsj i Gudhjem.
Vi smaker på øyas spesialiteter, røkt sild
m.m. på Silderøgeriet i Hasle. Vi fortsetter over øya og besøker en av de spesielle
rundkirkene.

18.6. Simrishamn – Ystad / Rønne, Bornholm
Vi kjører frem til Ystad og tar ferje på formiddagen til Bornholm. Naturen er variert med store jordbruksområder, større

22.-24.6. Rønne – Sassnitz, Rügen –
Stralsund
På formiddagen tar vi ferje til Sassnitz
på øya Rügen i Tyskland. Den har variert
landskap med høye kalksteinklipper og

Prorai Rügen. Foto: Shutterstock

fine badestrender og er et populært feriested for tyskere. I Prora ser vi på Hitlers
utbygging av det store badehotellet som
skulle ha plass til 20 000 gjester. Vi fortsetter langs kysten til badebyene Binz og
Sellin. Vi kjører frem til Stralsund for overnatting 2 netter på Inter City, frokost og
middag hver dag.
24.6. Stralsund – København / Oslo
Fra Stralsund kjører vi vestover til Rostock
hvor vi tar ferje til Gedser i Danmark.
Videre frem til København og kl. 16.30
avreise med DFDS sin ferje til Oslo. Middag
ombord og overnatting i dobbeltlugar.
25.6. Oslo – Gardermoen – Bodø
Frokost ombord før ankomst Oslo kl. 09.45.
Frokost ombord, ankomst Oslo kl. 10.00.
Etter ankomst Oslo, kjører vi en liten rundtur i Oslo. Videre til Gardermoen, for flyavgang med Norwegian kl. 17.30, ankomst
Bodø 19.00.

INFORMASJON

Kr. 15 950,ENKELTROMSTILLEGG Kr. 4 530,I PRISEN INNGÅR: Bussreise, båtreise med lugar t/r, flyreise t/r, 7 hotellovernattinger
i doble rom, 9 frokost, 9 middag, guid i Malmø, guiding i Rønne, besøk borgruinen
Hammershus festning, besøk vingård Reiseleder.

NB! Husk gyldig pass!
Valuta: €uro.
Østerlars-rundkirke. Foto: Destination Bornholm
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7 dager
juli
5. juli–11.
-

Kr. 10 750,

Norge/Sverige
Fredrikstad

Østfold med båttur på
Haldenkanalen,
«Allsang på grensen» og
dagstur til Sverige
Etter manges ønske besøker vi Østfold. Ligger i ro 6 netter i Fredrikstad, som er Østfolds største by.
Fredrikstad karakteriseres ofte som Norges første by med kvartaler avgrenset av gater anlagt i et regelmessig
mønster. Bysamfunnet Fredrikstad og Sarpsborg har ca. 111000 innbyggere.
Elva Glomma og Sarpsfossen, Europas største foss, har vært avgjørende for byens vekst. I 2016 fylte Sarpsborg
1000 år, og byens navn er satt sammen av fossens navn og Borg, som var navnet grunnleggeren kong Olav den
hellige brukte i 1016. Borg var Norges hovedstad fra grunnleggelsen til Nidaros (Trondheim) overtok i 1030.
Senere ble fossen grunnlag for Borregaards og Hafslunds sagbruk og fabrikker, og byen ble kjent som en
industriby. Da Sarpsborg har offisielt mest registrerte soldager i året, og kalles «Solbyen» Sarpsborg er
Østfolds fylkeshovedstad. Vi avlegger også Halden, et besøk og Fredriksten festning.
En dag er satt av for «Harrytur» til Sverige. Vel møtt !!
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Svinesund

5.7. Bodø – Gardermoen – Fredrikstad
Oppmøte Bodø Lufthavn minimum en time
før flyavgang med Norwegian kl.10.55,
ankomst Gardermoen kl. 12.25. Etter ankomst Gardermoen går vi om bord i bussen, som kjører inn til Oslo. Tar en liten
rundtur i Oslo før vi kjører til Fredrikstad.
Overnatting med middag på hotel Scandic
City.

Halden

anlegg fra 1600-tallet. Vi tar vi en båttur i
Haldenkanalen, som er den eldste i Norge,
bygget i tiden 1852-1860. Kanalen har 9
sluser, den høyeste er Brekke sluse som er
27 meter. Kanalen 8 mil lang, og den vanligste seilas er fra Tistedal og retur. Denne
turen med M/S Brekke tar ca 3 timer Deretter kjører vi tilbake til hotellet for middag og hygge.

6.-10.7. I Fredrikstad og omegn
Frokost, avreise. Starter med omvisning av
byen med lokalguide. Vi får god kjennskap
til både Fredrikstad og Sarpsborg. Begge
byene har en spennende historie. Under
oppholdet i Fredrikstad blir det en dag man

kan utforske butikker, kafeer, museer og
glasshytta på egen hånd. Vi besøker også
nabokommunen Hvaler som ligger like sør
for Fredrikstad. Kommunen består av 833
øyer. Den største primærnæringen i kommunen er fiske, og i Utgårdskilen finner vi
den største fiskehavnen øst for Lindesnes. På onsdag får vi overvære «Allsang
på grensen» En dag kjører vi til Sverige,
besøker Nordby Shoppingsenter, senteret
åpnet i 1983, (ca 100 butikker), og er ett av
Sveriges største.
En av dagene kjører vi til Halden og besøker Fredriksten festning, som ligger høyt
og dominerende over vakre Halden by, og
er et av landets best bevarte festnings-

Fredrikstad

Fredrikstad

Halden

11.7. Fredrikstad – Gardermoen – Bodø
Frokost og avreise mot Oslo. I Oslo
takker vi for laget til passasjerer som
ønsker å gå av her, før vi fortsetter til
Gardermoen. Flyavgang med Norwegian
til Bodø kl. 14.45, ankomst kl. 16.15.

INFORMASJON

Pris pr. person: Kr. 10 750,ENKELTROMSTILLEGG Kr. 2 700,I PRISEN INNGÅR: Buss og flyreise som beskrevet. 6 hotellovernattinger i doble rom,
6 frokost, 6 middag, bomavgifter. Lokalguide i Fredrikstad/Sarpsborg og Fredriksten
festning, båttur på Haldenkanalen. Reiseleder.

NB. Alsang på grensen tillegg pris fra kr. 260,- til kr. 315,Halden
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7 dager
13.–19. juli
Kr. 8 700,-

Finland/Sverige
Shoppingsenter - Revontuli, Rovaniemi.
Foto: Visit Rovaniemi

Ikea. Foto: Albinussen

Rovdyrsenteret, Kuusamo. Foto: Pasi Jäntti

Rovaniemi med
«Jule Nisse» og IKEA
Rovaniemi er administrasjonssenter har ca. 60000 innbyggere og ligger nær polarsirkelen.
Rovaniemi huser blant annet Lapplands universitet og det nordligste universitet i Finland. Byen er i dag
verdenskjent på grunn av, «Jule Nisse landsbyen» en fornøyelsespark, som ble åpnet i 1985.
På vår tur besøker Suomussalmi, her ble det utkjempet et slag mellom finske og sovjetiske styrker
under vinterkrigen. Vi gjør også et besøk i en dyrepark med bjørner, rev og gauper.
Besøk til IKEA i Haparanda, står også på programmet.
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13.7. Bodø – Vasa
Avreise fra Bodø jernbanestasjon kl. 07.00
fra Fauske buss stasjon kl. 08.00 og Rognan (Spar) kl. 08.30. Kaffestopp på Nordnes Kro i Saltdal. Videre til Arjeplog, lunsj
på Leon Restaurant. Derfra til Arvidsjaur,
Skellefteå, Umeå og Holmsund, fergeavgang med Vasa Ekspress kl. 18.00, overfarten tar 4 timer. Vi spiser middag like
etter avgang. Vel fremme i Vasa, tar vi inn
på Sokos Hotel Royal Vasa.
14.7. Vasa – Suomussalmi
Frokost, avreise. Kjører nordover langs
Botniska Viken, passerer byene Jakobstad og Karleby. Fortsetter nord østover til
Kajana og til Suomussalmi. Overnatting
med middag på SPA Hotell Kiannon
Kuohu. Byen er kjent i forbindelse med
vinterkrigen, slaget ble utkjempet fra
7. desember 1939 til 8. januar 1940, der
undertallige finske styrker ødela og slo
tilbake to sovjetiske divisjoner. Vi besøker
krigsskueplassen og krigsmuseet.
15.7. Suomussalmi – Rovaniemi
Frokost, avreise. Kjører til Kuusamo, byen
har snaut 17 000 innbyggere. Byen er et
kjent vintersportssted, blant annet kjent
for Finlands største hoppbakke – Rukatunturi-bakken.
Vi gjør et besøk på Rovdyrsenteret, her
får vi se noen av rovdyrene som finnes i
Finland. For øyeblikket er det flest bjørner
i sentret, hvor den eldste ble født i 1992.
Rever og gaupe er også på senteret.
Fortsetter til Rovaniemi, overnatting med
middag på Scandic Rovaniemi City Hotell.
16.-17.7. I Rovaniemi og omegn.
Frokost, avreise. Starter dagen med en
guidet rundtur i byen, ca. 2-3 timer.
Vi besøker «Jule Nisse Grotten og Jule
Nisse Byen» som ligger omtrent 8 kilometer nordøst for byen. Her er det butikker og museum, julenissekontor. Det
første originale hjemmet til julenissen
var Korvatunturi. I 1985 ble Rovaniemi er-

Raatteen Portti Winter War Museum. Foto: Suvi Koskela/Suomussalmen kunta

klært som en offisiell hjemby av julenissen.
Anbefales et besøk til «Arctikum» som er
et museum og vitenskapssenter, Arktikum
er en attraksjon, populærkulturdestinasjon samt et minneverdig sted for møter
og konferanser. Det er også Arktikum Café
og bibliotek for å betjene kundene. Fri tid
blir det også, for å besøke butikkene eller
bare nyte byens omgivelser.

eller Konsum. Deretter til Arjeplog hvor vi
igjen spiser på restaurant Leon. Ankomst
Bodø ca. kl. 21.00.

18.7. Rovaniemi – Haparanda
Frokost, avreise. Kjører langs Kemielven,
som er den lengste elven i Finland (550 km)
Den går gjennom Kemijärvi og Rovaniemi
før den når Botniabukta.
Det første vannkraftverket på Kemielven ble bygget i 1949, i dag er det bygget
15 kraftverk så langt. Ankomst Haparanda,
sjekker in på Stadshotellet. For de som ønske det, tar vi en tur til IKEA, for å gjøre
gode og billige innkjøp. Middag på hotellet.
19.7. Haparanda – Bodø
Frokost, avreise. Kjører E4 ned mot Luleå,
videre til Arvidsjaur for litt handling på ICA

Polarsirkelen i Julenissebyen, Rovaniemi.
Foto: Visit Rovaniemi

INFORMASJON

Kr. 8 700,ENKELTROMSTILLEGG Kr. 1 950,-

I PRISEN INNGÅR: Bussreise, ferge, 6 hotellovernattinger i dobbeltrom, 6 frokoster, 6 middager, 2 lunsjer, by-sightseein,
inngang Jule Nisse Byen, Kriksmuseum og dyreparken. Reiseleder.
Valuta: €uro

www.santaclausvillage.fi
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10 dager
13.–22. juli
Kr. 15 700,

Tyskland
Slottet Reichsburg ligger over middelalderbyen Cochem på elven Mosel, Tyskland. Foto: Shutterstock

Rhin og
Moseldalen
Rhin og Moseldalen hører til Tysklands mest besøkte turistmål. En båttur på så
vel Rhin som Mosel skal vi foreta på denne reisen, der de berømte vinbyene Trier,
Traben - Trarbach og Rüdesheim er hovedattraksjoner.
Rhinen er en av de viktigste elvene i Europa. Den begynner i Sveits og renner siden gjennom,
Liechtenstein, Østerrike, Frankrike, Tyskland og Nederland.
Mosel som renner gjennom Frankrike, Luxembourg og Tyskland. Vanligvis regnes Moseldalen
mellom byene Trier og Koblenz, der elven Mosel renner nede i dalen under det flate
slettelandet rundt dalen. Dalsidene er bratte, og her blir temperaturen høy.
Derfor er området godt egnet for dyrking av vindruer.
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Drosselgasse, Rüdesheim

13.7. Bodø – Gardermoen – Oslo
Oppmøte Bodø Lufthavn min. 1 time før
flyavgang med Norwegian kl. 07.00, ankomst Gardermoen kl. 08.30. Etter ankomst går vi om bord i bussen, som kjører
inn til Oslo. Tar en liten rundtur i Oslo før
vi kjører til Hjortneskaien for å gå om bord
på MS. Color Fantasy som skal frakte oss
til Kiel kl. 14.00. Vi får tildelt våre lugarer
og spiser en bedre middag. Kanskje en tur
i butikkene, overvære et show eller bare
nyte turen i skipets fantastiske omgivelser.
14.7. Kiel – Hildesheim
Frokost ombord. I Kiel kjører vi direkte ut
på autobanen til Hamburg, her kjørere vi
en rundtur, for å se nærmere på byen, vi
kjører rundt Alstersjøen, Tv tårnet, Reperbahn osv. Ved lunsj tider forlater vi
Hamburg og setter kursen mot Hannover
og til Hildesheim. Vi gjør selvsagt stopper
underveis! Overnatting med middag på
Novotel.
15.7. Hildesheim – Rüdesheim
Frokost, avreise. Vi kjører mot Göttingen,
deretter på en mindre vei til den idylliske
kurbyen Bad Sodern Allendorf, hvor vi gjør
en kaffestopp. Deretter mot Frankfurt am
Main, før vi tar siste etappe til Rüdesheim,
overnatting 3 netter på Central Hotel
Ringhotel, middag på hotellet.
16. og 17.7. I Rüdesheim
Rüdesheim er den mest berømte vinbyen
i hele Tyskland. Drosselgasse er den mest
kjente gaten i Rüdesheim, her ligger vinstuene på rekke og rad, med en stemning
og atmosfære. Fra sentrum av byen går
det en linbane til Niderwald, høyt over vinmarkene til det kjempemessige Germaniamonumentet, herfra er det en fantastisk

Traben-Trarbach. Foto: Shutterstock

utsikt over elven Rhin og vinmarkene. En
dag drar vi på båttur, vi kjører også. opp
på den kjente Loreleiklippen, mystisk og
lokkende gjennom Heines dikt. Det vil bli
god tid til shopping og egne aktiviteter. Vi
besøker også en vingård, hvor vi får smake
eller evt. kjøpe med seg hjem vin fra området.
18.7. Rüdesheim – Traben Trarbach
Frokost, avreise. Tar ferge over Rhinen
til Bingen. Kjører til bergverksbyen Idar
Oberstein, hvor vi gjør en stopp. Deretter
fortsetter ferden på småveier til Moseldalen, og til Traben Trarbach. Overnatting
2 netter med middag på hotel Trabener
Hof.
19.7. I Moseldalen
Frokost, avreise. Denne dagen tar vi en
båttur på Mosel. Vi gjør også et besøk på
en vingård i Bernkastel – Keus. Etter det
kjører vi til Trier, en av Tysklands eldste
byer. Byen ble grunnlagt allerede i år 15 f.
kr. Av keiser Augustus, og her finnes tallrike bevis på. Romernes storhetstid. Porta

Nigra - den ofte avbildede byporten. Karl
Marx er født I Trier. Middag om kvelden.
20.7. Traben Trarbach – Celle
Frokost, avreise. Setter kursen nordover,
første stopp er Køln, hvor vi får se den
mektige Kølnerdomen. Deretter videre
nordover, passerer Dortmund, Hannover
og til Celle. En idyllisk liten by, kjent for
alle bindingsverkshusene, samt slottet.
Overnatting m/ middag på Hotel Inter City.
21.7. Celle – Kiel
Frokost, avreise. Kjører mot Hamburg, så
siste etappe til Kiel. Fergeavgang kl. 1400
med Color Magic, vi får tildelt våre lugarer,
spiser middagsbuffet. Restauranter, butikker og dans finnes selvsagt om bord, fint
show finnes også.
22.7. Oslo – Gardermoen – Bodø
Frokost ombord, ankomst Oslo kl. 10.00.
Etter ankomst Oslo, kjører vi en liten rundtur i Oslo. Videre til Gardermoen, for flyavgang kl.17.30, ankomst Bodø 19.00.

INFORMASJON

Fra kr. 15 700,ENKELTROMSTILLEGG Kr. 3 800,I PRISEN INNGÅR: Bussreise, båtreise med lugar t/r, flyreise t/r, 7 hotellovernattinger i doble rom, 7 frokost, 7 middag, vinprøving i Bernkastel og Rüdesheim,
båttur på Mosel og Rhin. Reiseleder.
NB. Husk gyldig pass.
Valuta: €uro.
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Kr. 17 400,

Den vakre Gardasjøen

Tyskland/Østerrike/Italia
Fra bessenget på hotell Du Parc

Arena de Verona. Foto: Shutterstock

Rialtobroen i Venezia

Gardasjøen

med Venezia og Verona
Gardasjøen er og har vært vårt mest populære reisemål, gjennom mange år. På grensen mellom de mektige
Dolomittene og det frodige italienske lavlandet finner vi Lago di Garda - den største og vakreste innsjøen i Italia.
Den spennende flora med palmer og sypresser, vinranker og et vell av blomster, vitner om herlig klima,
subtropisk, men ikke for varmt. Som hovedbase for vårt opphold har vi valgt stedet Colombare di Sirmione, et
velegnet utgangspunkt for interessante utflukter som Venezia, Verona m.m. Selve Sirmione ligger i sørenden av
Gardasjøen en pittoresk by med strand-promenade, tavernaer og små fortaus-restauranter. Vi bor et 4-stjerners
hotell, med bl.a. luftkondisjonering på alle rom, balkong eller terrasse, svømmebasseng med solstoler og parasoll,
et hotell med meget god standard. Velkommen til noen fine dager ved den herlige Gardasjøen!
14
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23.7. Bodø – Gardermoen – Oslo
Oppmøte Bodø Lufthavn minimum en time
før flyavgang med Norwegian kl. 07.00,
ankomst Gardermoen kl. 08.30. Etter ankomst Gardermoen går vi om bord i bussen, som kjører inn til Oslo. Tar en liten
rundtur i Oslo før vi kjører til Hjortneskaien
for å gå om bord på MS Color Fantasy, som
skal frakte oss til Kiel kl. 14.00. Vi får tildelt
våre lugarer og spiser en bedre middag.
Kanskje en tur i butikkene, eller bare nyter
turen i skipets fantastiske omgivelser.
24.7. Kiel – Leipzig
Frokost ombord. I Kiel kjører vi bondesvei 404 ned mot Hamburg, derfra ned mot
Berlin. Ved Valluhn passeres punktet som
en gang var grensen mellom Øst og VestTyskland. Grensene har falt, og i et samlet Tyskland passerer vi Berlin, videre ned
mot Leipzig. Overnatting med middag på
Seminarris Hotel.

Kr. 17 400,-

R E I S E R

2 0 2 0

Colombare Di Sirmione

Det Gyldene taket, Innsbruck

25.7. Leipzig – Innsbruck
Frokost avreise, vi fortsetter mot Nürnberg og München, her besøker vi olympiastadion. Derfra til Garmich Partenkirchen,
hvor vi stopper og ser på den nye hoppbakken. Videre inn i Østerrike, passerer
Seefeld og ned til Innsbruck, hvor vi tar inn
på Hotell Grauer Bär. Middag om kvelden.

andre utflukter som arrangeres er en tur
til Verona, for å se på Romeo og Julies
balkong og den romerske arenaen. En
kveld arrangerer vi en kveldstur til Verona
(om interesse, tillegg pris for billetter) for
å overvære en forestilling ved arenaen,
en fantastisk opplevelse, arenaen tar ca
20 tusen tilskuere. Andre utflukter som
kan gjøres er båttur, vinfest og besøk på
et marked eller bare nyte oppholdet ved
bassengkanten.

26.7. Innsbruck – Colombare/Sirmione
Frokost, avreise. Kjører over Brennerpasset, inn i Italia, og snart når vi Adigedalen, ned mot Bolzano, Trento og til vårt
hovedmål og Hotell du Parc.
27.7.-1.8. Colombare di Sirmione
og omegn
Opphold ved Gardasjøen med frokost og
middag. Her skal vi slappe av, sole oss og
bade. En dag gjør vi en utflukt til Venezia,
besøke Marcus plassen, Marcus kirken,
Sukkenes bro eller ta en gondoltur. Av

2.8. Colombare di Sirmione – Malpensa –
Gardermoen – Bodø
Frokost, avreise. Kjører forbi Brescia,
Monza, Milano og til flyplassen Malpensa.
Avreise Norwegian kl. 14.20, ankomst
Gardermoen kl. 17.00. Videre nordover
kl. 21.30, ankomst Bodø kl. 23.00.

INFORMASJON

ENKELTROMSTILLEGG Kr. 3 300,I PRISEN INNGÅR: Bussreise, flyreise som beskrevet, 9 hotell-overnattinger i dobbeltrom, 1 natt lugar båt, 10 frokoster, 10 middager. Utflukt til marked, Venezia og Verona.
Reiseleder.
NB. Lørdag 25. juli, har vi mulighet til å overvære Nebucanesar, opera i fire akter av
Giuseppe Verdi (Slavekoret, helt fantastisk, må oppleves)
For reisende fra Bardufoss, Evenes, Tromsø, Alta og Kirkenes, pris på forespørsel.
NB! Bestillingsfrist for reisen: 23. mai!
NB! Husk gyldig pass! Valuta: €uro.

www.in – italia.dk
www.hotelduparc.it
Gondoler i Venezia
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6 dager
26.–31. juli
Kr. 8 000,-

Sverige/Norge
Kiruna. Foto: Shutterstock

Boden, Kiruna, med tog over
Bjørnefjell til Narvik
26.7. Bodø – Boden
Start fra Bodø jernbanestasjon kl. 07.00,
Fauske Rutebil kl. 08.00, og Spar Rognan
kl. 08.30. Gjør en kort kaffestopp på Nordnes kro. Deretter kjører vi gjennom Kjernfjell-tunellen, og fortsetter mot Arjeplog,
der vi spiser lunsj på Leon Restaurant.
Turen går videre stopp i Arvidsjaur, så
videre via Âlvsbyn og til Boden. Her skal vi
bo i 2 netter på Hotell Bodensia, middag
om kvelden i hotellets restaurant
27.7. I Boden
I dag skal vi gjøre oss kjent sammen med
en lokal guide, besøke Rødbergsfortet. Ut
over dagen kan vi besøke den trivelige gågata med mange butikker og restauranter,
eller vandre langs elva. Felles middag på
hotellet om kvelden.

28.7. Boden – Kiruna
Etter frokost kjører vi langs Luleelven og
passerer Gällivare, før vi kommer frem til
Kiruna ut på dagen. Vi skal bo på Hotell
Artic Eden, middag på hotellet om kvelden.
29.7. I Kiruna
Denne dagen skal vi sammen med en lokal guide bli kjent med byen og områdene.
Byen fikk sitt navn i år 1900, tidligere het
byen Luossavaara etter fjellet med samme
navn. Dette navnet føltes etter hvert noe
tungvint å skrive og uttale. Kiruna er et
utpreget gruvesamfunnsom ligger mellom fjellene Luossavaara og Kirunavaara.
Middag på hotellet om kvelden.

Pris kr. 8 000,-

30.7. Kiruna – Narvik
Etter frokost starter vi mot Narvik. Turen
går med buss til Abisko, og videre med tog
på Ofotbanen til Narvik, avgang kl. 15.58,
i Narvik kl. 17.40. Strekningen regnes som
en av Europas vakreste togstrekninger.
Folk kommer fra hele verden for å oppleve den dramatiske naturen. Banen har
20 tunneler. Vel fremme i Narvik, sjekker
vi inn på vårt hotell Scandic for middag og
hygge.
31.7. Narvik – Bodø
Etter frokost starter vi dagen med å
besøke krigsmuseet og jernbanemuseet i
Narvik, før vi kjører mot Fauske og Bodø.
Middag Hamarøy Hotell, ankomst Bodø
tidlig kveld.

INFORMASJON

ENKELTROMSTILLEGG Kr. 2 000,I PRISEN INNGÅR: Bussreise, 5 hotellovernattinger i doble rom, 5 frokoster, 1 lunsj,
6 middager, lokalguide i Boden og Kiruna, Ofotbanen, ferge, krigsmuseet i Narvik,
jernbanemuseet i Narvik, bompenger, reiseleder
Valuta: SEK og NOK
Rödbergsfortet, Boden. Foto: Mats Engfors
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4 dager
ust
27.–30. aug
Kr. 5 250,-

Vasa

Finland
Pir i Vasa. Foto: Tom Plesniks/Shutterstock

MS Corina med Replot Bru i bakgrunnen.
Foto: Bent Albinussen

Meteornedslag ved Muséet Søderfjardens M
 eteoria.
Foto: Sundom bygdeförening

Vasa med villaavslutning
27.8. Bodø – Vasa
Avreise fra Bodø jernbanestasjon kl. 07.00
fra Fauske buss stasjon kl. 08.00 og Rognan (Spar) kl. 08.30. Kaffestopp på Nordnes Kro i Saltdal. Videre til Arjeplog, lunsj
pårestaurant Leon. Derfra til Arvidsjaur,
Skellefteå og Umeå, fergeavgang med
Vasa Ekspress kl. 18.00, overfarten tar ca.
4 timer. Vi spiser middag like etter avgang.
Vel fremme i Vasa, tar vi inn på Sokos Hotel
Royal Vaasa.
28.8. I Vasa
Frokost på hotellet. Dagen til egen disposisjon, men for de som ønsker å være med,
så kjører vi en lokal guidet rundtur i Vasa
med omegn kl. 15.00. Utenom torghandelen kan vi anbefale besøk på kjøpesentrene som ligger rundt torget. Om interesse,
kjører vi litt i utkanten til et stort kjøpesenter-område. For museums interesserte
har Vasa flere museer å by på, bilmuseum,
Østerbottens museum som består av
kunstsamlinger og et historisk museum.
Vi besøker også Muséet Søderfjardens
Meteoria som består av en utstilling som
viser meteorittnedslaget i området for 520

millioner år siden. Kvarkens natursenter
Terranova er et informasjonssenter, det
første og eneste stedet i Finland som er
på verdsarvlisten til UNESCO. Middag på
hotellet om kvelden. Om interesse, organiseres det en tur til en restaurant i byen
for dans.

avgang fra Replot- broen med båten MS
CORINA som tar oss med ut i skjærgården.
Her får vi oppleve avslutningen av sommersesongen for alle som har «Sommerstuga», noe som markeres med bål, fakler
og fyrverkeri. En virkelig flott opplevelse!!
Tilbake på hotellet ca. kl. 22.30.

29.8. I Vasa
Frokost på hotellet. Dagen til egen disposisjon. Kl. 18.00 samles vi i bussen for
å kjøre ut til Bernys Restaurant, restauranten ligger ved Replot-broen like nord
om Vasa, her spiser vi middag. Kl. 20.30

30.8. Vasa – Bodø
Frokost på hotellet. Avreise, fergeavgang
kl. 08.00. Handling i Arvidsjaur på ICA.
Videre til Arjeplog hvor vi igjen spiser på
restaurant Leon. Ankomst Bodø ca. kl.
23.00.

Kr. 5 250,- 4 dager

INFORMASJON

ENKELTROMSTILLEGG Kr. 1 100,I PRISEN INNGÅR: Bussreise, ferge, 3 hotellovernattinger i dobbeltrom, 3 frokoster, 3
middager, 2 lunsjer, by-sightseeing, inngang Søderfjardens Meteoria og båttur med M/S
Corina. Reiseleder.
Valuta: €uro.
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1.–10. augu
-

Kr. 12 850,

Sverige/Finland/Russland
Saimaakanalen.

Sør-Karelen,

med Saimaa kanalen
til Vyborg
Under vårt opphold ligger vi 4 netter i Lappeenranta, (Villmanstrand svensk), er en by og
kommune i landskapet Sør Karelen. Kommunen har, ca. 72000 innbyggere, og er en finskspråklig kommune.
Villmanstrand fikk bystatus i 1649 av dronning Christina av Sverige. I 1721 ble den provinshovedstad.
Slaget ved Villmanstrand i 1741 under den russisk-svenske krigen 1741-1743 mellom svenske
og russiske styrker endte med russisk seier.
Under oppholdet tar vi en dag en båttur på Saimaa kanalen, vi følger kanalen inn til Russland og
besøker byen Vyborg. Europas største sammenhengende sjøsystem, har mer enn 50.000 km
strandlinje og hele 33.000 holmer og skjær.
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1.8. Bodø – Umeå
Avreise fra Bodø jernbanestasjon kl. 07.00,
fra Fauske busstasjon kl. 08.00 og Rognan
(Spar) kl. 08.30. Kaffestopp på Nordnes
Kro, lunsj på Leon Restaurant i Arjeplog.
Videre til Arvidsjaur, Skellefteå, og til
Umeå. Overnatting med middag på Clarion
Collection Uman Hotell.
2.8. Skellefteå – Gävle
Frokost, avreise. Vi kjører E4 sørover i et
kyst- og havområde også kjent som «Höga
Kusten», ble verdensarvområde i år 2000.
Ved «Höga Kusten broen» eller Vedabroen
som den også kalles, gjør vi en stopp, og
ser på hengebroen over Ångermanelven,
broen ble åpnet i 1997. Broens frie spenn
er 1210 meter, den seilfrie høyden er 40
meter, og hele broens lengde er 1867 meter. Brupelene er 182 meter høye, og var
Sveriges høyeste byggverk fram til at man
bygde Øresundbroen. Broen har Sveriges lengste brospenn, Skandinavias nest
lengste (etter Storebeltbroen i Danmark),
Europas tredje største. Fortsetter ned mot
Sundsvall, Hudiksvall, Söderhamn og ned
til Gävle. Overnatting og middag Clarion
Winn Hotel Gävle.
3.8. Gävle – Stockholm – Helsingfors
Frokost. Vi fortsetter sørover, og gjør en
stopp i Uppsala. Kjører videre inn til Stockholm hvor vi går om bord i M/S Gabriella
Viking Lines ferge som skal ta oss over til
Helsingfors, avgang kl. 16.00. Vi får tildelt
våre lugarer og samles til middag om bord.
Stockholm skjærgård er en av de største i
Østersjøen, for ikke å si verden, den består
av drøyt 24 000 øyer, holmer og skjær, en
fantastisk opplevelse å seile ut gjennom.

Olofsborg slott. Foto: Shutterstock.

4.8. Helsingfors – Lappeenranta
Frokost om bord. Tar en tur med lokalguide
i Helsingfors, som har ca. 620 000 innbyggere. Byen arrangerte Sommer-OL i 1952.
Helsingfors er en tospråklig kommune
med finsk som majoritetsspråk. Etter oppholdet i Helsingfors fortsetter vi østover,
passerer byene Borgå og Lovisa, området var tidligere svenskspråklig. Videre til
Lappeenranta hvor vi skal bo på Scandic
Patria Hotell i 4 netter. Middag om kvelden.

bord. Ved ankomst står buss klar og venter
for å ta oss med slik at vi får anledning til
å ta denne tidligere Finske byen i nærmere øyensyn, og blant annet handle på
det berømte torget. Krystall, linduker og
porselen selges veldig billig. Skandinavisktalende guide følger med hele dagen
på båtturen. Retur fra Vyborg kl. 16.15,
middag om bord. Tilbake til Lappeenranta
og Scandic Hotel Patria.
8.8. Lappeenranta – Tammerfors
Frokost. Avreise. Vi kjører til Kerimäki, her
besøker vi verdens største trekirke, med
plass til 5000, bygget i 1845 – 1847. Videre
etter besøket her, fortsetter vi vår ferd mot
Savonlinna og besøker den velbevarte
middelalderborgen Olofsborg. Derfra til
St. Michel og til Lahti, her gjør vi en god
stopp for å se på ski arenaen. Overnatting
med middag på Scandic Tampere.

Vyborg. Foto: Shutterstock

5.-7.8. I Lappeenranta
Frokost og middag hver dag. Starter oppholdet i Lappeenranta og omegn, med en
rundtur med en lokal guide. Siste dagen
spiser vi tidlig frokost før vi går om bord i
M/S Carelia kl. 07.45, nå starter vi på båtturen på den berømte Saimaakanalen. Vi
krysser grensen ved Nuijamaa og fortsetter inn til Vyborg i Russland, lunsj om

Kr. 12 850,-

9.8. Tammerfors – Umeå
Frokost, avreise. Kjører til Vasa, fergeavgang kl. 20.00, overfarten tar ca. 4 timer,
middag om bord. Overnatting Clarion Collection Uman Hotell.
10.8. Umeå – Bodø
Frokost, avreise. Kjører via Skellefteå, og
til Arvidsjaur hvor det blir tid til shopping.
Lunsj Leon Restaurant i Arjeplog. Ankomst
Bodø ca. kl. 20.00.

INFORMASJON

ENKELTROMSPRIS Kr. 3 350,I PRISEN INNGÅR: Bussreise, ferger, 8 hotellovernattinger i dobbeltrom, 1 natt
i dobbel lugar, 9 middager, 2 lunsjer, 9 frokoster, guide Helsingfors, kanaltur til
Vyborg t/r, m/ lokalguide, inngang Olofsborg slott og Kärimäki kirke. Reiseleder.
Valuta: €uro.
NB. Husk gyldig pass. NB. Kopi av passets 2 første sider må sendes oss innen 1. juli.
Verdens største trekirke. Foto: Businessfinland.fi
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Kr. 19 500,

Katedralen Duomo di Milano på torget Piazza Duomo, Milano. Foto: Shutterstock

Italia
Piazza Duomo, Parma, Italia. Foto: Shutterstock

Piazza del Nettuno torg i Bologna, Italien. Foto: Shutterstock

Modena-katedralen. Foto: Shutterstock

Milano

med Italiensk matkultur og
historie i Emilia-Romagna
Vi får se og oppleve motebyen Milano, med bl.a. Duomo Milano og operahuset La Scala.
Sør for elven Po i, ligger Emilia-Romagna-regionen. Her er det gode oppvekstvilkårer for
meieriproduksjon, svineavl og mange vingårder i fjellskråningene.
Hvert år produseres rundt ni millioner parma-skinker. Italias mest kjente ost er parmesan, og den
lages i et område rundt Mantova. Balsamicoeddik har blitt produsert i området rundt Modena siden
1000-tallet. Under turen i regionen, vil vi få mulighet til å lære om produksjonen av disse
matspesialitetene, prøvesmaking, i tillegg vil vi også få smake på viner.
Vi får også få høre og se italiensk kultur i de gamle byene, Bologna, Modena og Parma.
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2.8. Bodø – Gardermoen – Malpensa –
Milano
Oppmøte Bodø Lufthavn min. en time før
avgang. Flyavgang SAS kl. 14.55, Etter ankomst Gardermoen, samles vi for videre
flyreise til Milano avgang kl. 17.15, ankomst
kl. 19.55. Her står vår buss og venter på
oss, vi kjører til NH Milano Concordia for
overnatting med middag.
3.8. I Milano
Frokost, avreise. Vi møter en lokal guide
som forteller om byens historie og severdigheter. Vi får se den berømte operaen La
Scala, Duomo Milano, Piazza Duomo og
m.m. Byen er også kjent for fotball lagene
AC Milan og Inter, stadionet kjent som San
Siro. Middag på hotellet.
4.8. Milano – Parma
Frokost, avreise. Kjører til Piacenza hvor vi
gjør en stopp. Byen er en handelsplass og
industrisentrum. Her er to universiteter,
Università Cattolica del Sacro Cuore og
Politecnico di Milao. Etter besøket, fortsetter vi til vårt hovedmål Parma. Her blir
det overnatting 5 netter på Hotel Farnese,
med frokost og middag hver dag.
5.8. I Parma
Frokost, avreise. Starter dagen med en
guide runde. Parma er en gammel by som
dateres til romertiden. Byen har en musikktradisjon, her virket Verdi, Paganini
og Toscanini. Parma er kjent verden over
for sine jordbruksprodukter. Mest kjent av
dem er parmesanosten og parmaskinken.
Ved Piazza di Duomo finner man byens
katedral.
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sentrum for produksjon av keramikk. Her
besøker vi det rikt utsmykede hertugpalasset.
7.8. Parma – Modena
Frokost, avreise. Denne dagen besøker vi
Ferrari-museet i Maranello. I byen ligger
også siden 1943 fabrikker som produserer
Ferrari og Lamborghini. Vi besøker også
en vingård, Azienda Carra Viticola Bonfiglio, og der får vi anledning å smake 3 viner
deriblant Lambrusco. Middag på hotellet.
8.-9.8. Parma – Modena – Bologna –
Parma
Frokost, avreise. Kjører til Modena, hvor
vi møter en lokal guide som forteller om
byens historie og severdigheter. Vi få se
den gamle katedralen med det 88 m høye
klokketårnet, Ghirlandina, Piazza Grande
dominert av Palazzo Communale rådhus.
Vi besøker også Bologna. Med en lokal
guide tar vi en spasertur i de historiske
delene av byen, Bologna har Europas eldste universitet, Etter turen har vi tid på
egenhånd til shopping. Lunsj på La Perla di
Lanfranchi, her serveres parmesanskinke/
ost, brød, kake og vin. Middag på hotellet.

nom et fantastisk Sveitsisk alpelandskap
mot Bellinzona, den kjente San Bernadino
tunnelen til Chur mot Bodensjøen, videre
inn i Østerrike. Overnatting med middag på
Hotell Vienna House Martinspark.
11.8. Dornbin – Kassel
Frokost, avreise. Kjører mot Ulm, videre
på motorveien opp til middelalderbyen
Rotenburg ob der Tauber, hvor vi gjør en
stopp, kanskje et besøk i julebutikken. Videre mot Fulda og til Kassel. Overnatting
med middag på Hotel Wyndham Garden.
12.8. Kassel – Kiel
Frokost, avreise. Vi kjører nordover mot
Hannover, Hamburg, og så til Kiel. Fergeavgang kl. 18.45 med Stena Line, vi får
tildelt våre lugarer, spiser middagsbuffet.
Restauranter og butikker finnes om bord,
også mulighet til en svingom til musikk fra
skipets trubadur.

10.8. Parma – Dornbin
Frokost, avreise. Turen går forbi byene
Milano og Como, derfra inn i Sveits til Lugano hvor vi gjør en stopp. Videre gjen-

13.8. Gøteborg – Oslo – Gardermoen –
Bodø
Frokost ombord, ankomst Gøteborg kl.
09.15. Vi kjører mot norskegrensen, som
passeres ved Svinesund. Kaffestopper
underveis. Etter ankomst Oslo, kjører vi til
Galleriet for å si farvel til de som ønsker
å gå av i Oslo. Videre til Gardermoen, fly
avgang med Norwegian til Bodø kl. 17.30,
ankomst kl. 19.00.

Parmesanost. Foto: Shutterstock

Parmaskinke. Foto: Shutterstock

6.8. I Parma
Frokost, avreise. Starter dager med besøk hos en av de kjente produsentene av
parmaskinke og ostemeieriet der vi får se
hvordan de produserer parmesanost. Og
vi får selvfølgelig smake på produktene.
Videre kommer vi til Sassuolo som er

INFORMASJON

Pris kr. 19 500,ENKELTROMSTILLEGG KR. 5 480,-

I PRISEN INNGÅR: Bussreise, flyreise som beskrevet, 10 hotell-overnattinger i dobbeltrom, 1 natt lugar båt, 11 frokoster, 1 lunsj,
11 middager, vinprøving. Guiding Milano, Parma, Modena og Bologna. Reiseleder.
For reisende som vil benytte tog, pris på forespørsel! For reisende fra Bardufoss, Evenes, Tromsø, Alta og Kirkenes, pris på forespørsel.
NB. Husk gyldig pass!
Valuta på turen: €uro og SEK.
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Kr. 18 150,

The Island of Mainau, Germany. Foto: Shutterstock

Sveits/Tyskland/Østerrike
Davos. Foto: Shutterstock

Zürich. Foto: Shutterstock

Sveits – Bodensjøen
med blomsterøya Mainau

En enestående reiseopplevelse i fjellandet Sveits, som har noen av de høyeste fjelltoppene i Alpene.
Vi besøker Zürich som er den største byen i Sveits, byen er en universitetsby og et viktig finanssentra.
Vi besøker også Europas høyestliggende by Davos,(1560 moh.) som er best kjent som vintersportssted, men er
også vertsby for de årlige møtene til «Verdens økonomiske forum». På vei til Davos besøker vi landsbyen
Kloster, der går en kabelbane opp på fjellet Gotschnagrat, med navn, «Prince of Wales». Et av høydepunktene
på turen, er besøket på blomsterøya »Mainau». Øya er et eneste stort parkanlegg, med flotte blomsterstatuer,
drivhus, gressmatter og en overveldende rekke planter av ulike slag. Øya og dets slott,
ble oppført på 1740-tallet, og var fra 1932 i grev Lennart Bernadottes eie.
Vel møtt til noen fine dager i et vidunderlig område!
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14.8. Bodø – Gardermoen – Oslo
Oppmøte Bodø Lufthavn min. en time før
avgang med Norwegian kl. 07.00, ankomst
Gardermoen kl. 08.30. Her står bussen
som kjører til Hotel Opera ved sentralbanestasjonen for å ta på reisende nye
reisende. Vi tar en liten rundtur i Oslo før
avgang kl. 14.00 med fine Color Fantasy,
som skal ta oss til Kiel. Vi får våre lugarer og spiser middagsbuffet kl. 17.00. Om
bord finnes butikker, puber, restauranter,
spa-avdeling, svømmebasseng og ikke
minst et flott kveldsshow.
15.8. Kiel – Bad Hersfeld
Frokost ombord. I Kiel kjører vi direkte ut
på autobanen mot Hamburg, Hannover,
Göttingen. Videre på en mindre vei til Bad
Sodern Allendorf, og til Hotel Thermalis i
Bad Hersfeld, overnatting med middag.
16.8. Bad Hersfeld – Dornbin
Frokost, avreise. Fortsetter ferden sørover ned mot Fulda, Würzburg og til den
gamle byen Rotenburg ob der Tauber. Ser
litt nærmere på denne pittoreske/idylliske
byen, med sin ringmur og tårn, byen er på
UNESCOs verdensarvliste. Videre ned til
Dornbin, Overnatting i 3 netter med middag på hotel Vienna House Martinsspark.
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19.8. Dornbin – Schaffhausen
Frokost avreise, Kjører til Sveits femte
største by Winterthur, gamlebyen har det
største gå gate område i Sveits. I dag er
byen kjent som utdannelses- og kulturby.
Deretter fortsetter vi til Schaffhausen,
som er hovedstaden i den sveitsiske kantonen ved samme navn, byen ligger i området Zürich Weinland som er kjent for
sine vinmarker. Overnatting med middag,
3 netter hotel Vienna House.

stand til å krype opp over steinene. Besøker også «Smilestones» (Sveits i miniatyr).
Fritid blir det også.

20-21.8. Zürich – Schaffhausen
Frokost, avreise. Kjører til Zürich, som er
den største byen i Sveits. Byen ligger på
breddene av elven Limmat ved Zürichsjøen i den tysktalende delen av Sveits.
Zürich er det viktigste kommersielle
senteret i Sveits. Zürich lufthavn er et
viktig knutepunkt for europeisk flytrafikk.
Byen er universitetsby og er en av verdens viktigste og mest betydningsfulle
finanssentra. Byen har også en del tekstil-,
maskin- og grafisk industri. Under vårt
besøk i området, besøker vi også, «Rhein
Fallen» som er det kraftigste fossefallet i
Europa. Det er 150 meter bred og 23 meter
høy, fisk går ikke opp i elven, men ål er i

23.8. Wuppertal – Kiel
Frokost, avreise. Kjører nordover, passerer Dortmund, Hannover, Hamburg og til
Kiel. Fergeavgang Stena Line kl. 19.15, vi
får våre lugarer og samles til middag, i buff
matsalen (All inclusiv). Butikk og restaurant for handling finnes om bord.

22.8. Schaffhausen – Wuppertal
Frokost, avtreise. Kjører nordover, kommer
inn i Tyskland passerer byene Stuttgart,
Køln og til Wuppertal, som ligger i delstaten Nordrhein-Westfalen, sør i Ruhrområdet. Overnatting med middag Vienna
House Easy.

24.8. Gøteborg – Oslo – Bodø
Frokost om bord. Setter kursen mot
norskegrensen til Svinesund, kaffestopper underveis. Ved ankomst Oslo,
kjører vi til Galleriet ved Sentralbanestasjon for å sette av passasjerer. Deretter
til Gardermoen, flyavgang Norwegian
kl. 17.45, ankomst Bodø kl. 19.15.

17.8. Mainau
Frokost, avreise. Kjører forbi Bregenz
som er hovedstad i delstaten Vorarlberg.
Byen er også kjent for sin utendørs scene
som ligge delvis på vannet. Vi kjører langs
sjøen opp til Mainau, hvor vi besøker den
fantastiske øya. På tilbake turen gjør vi en
stopp i Bregenz. Tilbake til vårt hotell for
overnatting og middag.
18.8. Davos/Klosters
Frokost, avreise. Kjører til Davos, også
kjent for sin skøyte og ski arena. Derfra
til Klosters med opphold, kanskje en tur
med kabelbanen opp på Gotschnagrat.
På vei tilbake til hotellet, gjør vi en stopp
i «Liechtenstein», med sin fjelldominerte
geografi er Liechtenstein en feriedestinasjon, men mest kjent som et «skatteparadis». Middag på hotellet.

Klosters. Foto: Shutterstock

Kr. 18 150,-

INFORMASJON

ENKELTROMSTILLEGG Kr. 3 140,I PRISEN INNGÅR: Flyreise t/r, bussreise, båtreise m/lugar, 9 hotellovernattinger i doble
rom, 10 frokost, 10 middag, lokal guid Zurich, inngang Sveits i miniatyr, Rhein Fallen, og
Mainau. Reiseleder.
For reisende som vil benytte tog, pris på forespørsel. For reisende som vil benytte fly fra
Bardufoss, Evenes Alta, Kirkenes og Tromsø, pris på forespørsel
NB! Husk gyldig pass!
Valuta: €uro. Ch.fr.

Schaffhausen. Foto: Shutterstock

23

www.rotenburg ob der tauber

Nyhet!

A L B I N U S S E N

R E I S E R

2 0 2 0

14 dager
ber
m
e
t
p
e
s
.
9
–
27. august
-

Kr. 17 000,

«Dracula Slott». Foto: Shutterstock

Ungarn/Romania/Serbia
Budapest. Foto: Shutterstock

Timisoara. Foto: Shutterstock

Bucuresti. Foto: Shutterstock

En reise gjennom historie og nåtid

Ungarn – Romania – Serbia
På denne turen reiser vi gjennom Tyskland, Tsjekkia, Slovakia og til Ungarn. I Budapest
bor vi i to netter, og under oppholdet her, får vi med oss mange opplevelser.
Turen fortsetter videre til Romania, og i byen Timisoara møter vi vår guide som blir med oss på hele
turen gjennom landet. Underveis besøker vi flere av de mest kjente byene og severdighetene.
Mange av disse står på Unescos verdensarvliste.
Turen avsluttes med en stopp i Serbias hovedstad, Beograd.
Vell møtt til spennende dager!
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27.8. Bodø – Gardermoen – Oslo
Oppmøte Bodø Lufthavn min. en time før
avgang med Norwegian kl. 07.00, ankomst
Gardermoen kl. 08.30. Her står bussen
som kjører til Hotel Opera for å ta på nye
reisende. Vi tar en liten rundtur i Oslo før
avgang kl. 14.00 med Color Magic, som
tar oss til Kiel. Vi får våre lugarer og spiser
middagsbuffet klokken 17.30. Om bord finnes butikker, puber, restauranter, osv. ikke
minst et flott show.
28.8. Kiel – Leipzig
Frokost ombord. Fra Kiel kjører vi på gode
veier mot Hamburg. Ved Valluhn passeres
punktet som en gang var grensen mellom
Øst- og Vest-Tyskland. Snart passerer vi
Berlin, og videre ned mot Leipzig. Overnatting med middag på ACHAT Comfort Hotel
Messe Leipzig.
29.8. Leipzig – Brno
Frokost, avreise. Kjører til Dresden, byen
ble frem til annen verdenskrig regnet som
en av Europas vakreste. Semperoperaen
i Dresden er et av de mest kjente byggverkene. Fortsetter sørover og passerer
Praha, videre til dagens mål Brno. Dette
er den nest største byen i Tsjekkia, byen
er et viktig kulturelt og vitenskapelig sentrum. Overnatting med middag på Hotell
Voronez.
30.8. Brno – Budapest
Frokost, avreise. Kjører til Bratislava som
er hovedstaden i Slovakia, landets største
by. Byen er også hjemsted for flere universiteter, museer og teatre. Fortsetter
til Ungarns hovedstad Budapest. Starter
med en guidet rundtur i byen. Her får vi se
bla. Parlamentsbygningen, besøker Gellert
høyden med frihetsstatuen, Slottshøyden
med Fiskebastionen og Maria kirken. Vi besøker også Helteplassen, her står Milleniums monumentet, reist i 1896 i forbindelse
med 1000 års jubileet. Overnatting med
middag på Hotell Ibis Styles Budapest City
31.8. I Budapest
Frokost, avreise. I dag skal vi besøke den
sjarmerende kunstnerbyen Szentendre
som ligger et lite stykke utenfor Budapest.
Her finner vi mange butikker og museer,
marked og mange spesielle bygg, Fritid
før vi møtes for å dra på folkloreshow med
middag på restaurant Borkakoma.
1.9. Budapest – Timisoara
Frokost, avreise. Kjører sørover mot grensen til Romania og til byen Arad. I dag er
dette en industriby hvor det produserer
kjemiske produkter og tekstiler, Etter en
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stopp i byen fortsetter vi ned til Timișoara,
en industriby som var den første by i
Europa som hadde elektrisk belysning.
Dette skjedde i 1884 og i 1899 ble byen en
av de første byer med elektriske sporvogner. Oppstanden mot det kommunistiske
regime og Romanias diktator Ceauşescu
begynte i Timişoara des. 1989. Overnattiing med middag på Hotell Timisoara.
2.9. Timisoara – Sibiu
Frokost, avreise. Kjører mot byen Sibiu,
denne byen ble grunnlagt av tyske nybyggere på 1100-tallet. Byen er en Transilvanias kronjuveler med gotiske kirker,
Brukenthalpalasset og art-nouveauarkitektur. Vi ser også Hunyadi slott, et
imponerende byggverk som rager opp
over en klippe ved byen Hunedoara.
Borgen ble ferdig i 1446. I dag skal vi overnatte med middag på hotel Golden Tulip
Ana Tower Sibiu.
3.9. I Sibiu
Frokost, avreise. Starter dagen med en
omvisning av byen. Fra 1400-tallet ble
byen også et viktig handelssentrum og
fram til 1700-tallet var byens befolkning
utelukkende tyske. Nå bor det omkring 150
000 mennesker her. Sibiu var Europeisk
kulturhovedstad sammen med Luxembourg i 2007. I dag skal vi spise lunsj hos
bøndene i landsbyen Sibiel. Middag på
hotellet om kvelden.
4.9. Sibiu – Transilvania – Bucuresti
Etter frokost kjører vi til Slottet Bran i
Transilvania som ble bygd i år 1212 av den
Tyske orden. Slottet har blitt kjent som
Drakula slott, som ble beslaglagt av kommunistregimet i 1950, men gitt tilbake
til eieren Dominic von Habsburg. Etter
besøket her fortsetter vi til hovedstaden
Bucuresti, Overnatting 3 netter med middag på hotel Mercure Unorii.

5.- 6.9. I Bucuresti
Frokost, sightseeing. Byen er kjent for sin
arkitektur og hadde Paris som sitt forbilde,
noe som gjorde at den fikk tilnavnet «Øst
Europas Paris». Krigsskader jordskjelv og
president Ceausescus ekstravagante byfornyelsestiltak har gått hardt ut over byens historiske arkitekturarv. Her nevnes
blant annet Parlamentspalasset som var
verdens nest største administrative bygg
da den ble bygget. Sammen med vår lokale
guide får vi med oss mange av severdighetene i byen. Vi besøker blant annet Presidentpalasset. Tid på egen hånd blir det
også. Middag på hotellet begge kveldene.
7.9. Bucuresti – Kladovo
Frokost, avreise. Kjører til byen Pitesti,
som har universitet og er et stort trafikknutepunkt for jernbane, samt en betydelig industri. Fortsetter vestover passerer
byen Craiova, Romanias 6. største by og
er et av de viktigste akademiske, kulturelle
sentra i Romania. Videre til dagens mål
Hotel Djerdap i Kladovo for overnatting og
middag.
8.9. Kladovo – Beograd
Frokost, avreise. Kjører til Beograd,med
stopp underveis. Kjører en rundtur i den
sentrale delen av byen for å se på severdighetene. Det største gudshuset på Balkanhalvøya, Sankt Savakirken er oppført
på Vracarhøyden. Festningen Kalemegdan
på høyden over Savas munning er et symbol for Beograd, i delen av den pannoniske
slette ved overgangen til Balkan. Overnatting med middag på Hotell Royal Inn.
9.9. Beograd – Gardermoen – Bodø
Frokost. Avreise ca. kl. 09.30. Kjører til
Beograd flyplass Nikola Tesla Flyplass.
Flyavgang med Norwegians kl. 11.40,
ankomst Gardermoen kl. 14.25. Videre
nordover med Norwegian kl. 17.45, ankomst Bodø kl. 19.15.

Pris kr. 17 000,-

INFORMASJON

ENKELTROMSTILLEGG KR. 4 350,I PRISEN INNGÅR: Bussreise, flyreise som beskrevet, 12 hotell-overnattinger i
dobbeltrom, 1 natt lugar båt/ferge, 13 frokoster, 1 lunsj, 12 middager, 1 middag med
Folklore, Guiding i Sibiu, Budapest og Bucuresti, Besøk Drakulas slott, besøk Parlament
palass i Bucuresti Lokal guide følger med gruppen fra 2.9-7.9. Reiseleder.
Valuta på turen: Serbiske dinarer 100 dinar = 8,20 nok. Romanias RON 100 RON =
209.- nok. Tsjekkisk koruna 100 CZK = 37,45 nok. Ungarske forint 100 HUF = 2,95 nok.
Euro 100 euro = 975.- nok
NB! Husk gyldig pass!
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Zagreb. Foto: Shutterstock

Serbia/Kroatia/Bosnia
Stari Most. Foto: Shutterstock

Gamlebyen Sarajevo, Bosnia Herzegovina.
Foto: Shutterstock

Beograd. Foto: Shutterstock

Serbia – Kroatia –
Bosnia Herzegovina
Allerede ved innflyvningen til Beograd, får vi et lite inntrykk av jordbrukslandet Serbia. Ved ankomst byens
sentrum, møter vi moderne bebyggelse, og mye av det gamle i en sjarmerende blanding. Vi kan glede oss
til fine dager både i byen og omegn. Hovedstaden i Bosnia Hercegovina, Sarajevo ligger i Sarajevodalen. I
gamlebyen ligger en av byens viktigste basarer, Bascarsija, dette er en av de mange stedene vi besøker under
oppholdet her. Sarajevo var arena for hendelsen som utløste den første verdenskrig, da kronprins Ferdinand
og hans gravide kone Sofie ble skutt og drept 28. juni 1914. Byen arrangerte de XIV Olympiske vinterleker i
1984. Kroatias hovedstad Zagreb er den største byen i landet. Her kan vi blant mye annet, besøke den livlige
gamle bydelen med sine markeder, restauranter og torg. Gornij Grad eller gamlebyen
inneholder mange gamle bygninger. Zagreb er virkelig en interessant og flott by å besøke.
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12.9. Bodø – Gardermoen – Beograd
Oppmøte på Bodø lufthavn min.1 time før
avreise. Avreise Norwegian kl. 10.30. ankomst Gardermoen kl. 12.00. Samles for
videre flyreise til Beograd kl. 13.10, ankomst kl. 15.55. Her står vår buss og venter
på oss. Vi kjører til vårt Hotell Royal, som
ligger i sentrum og i kort avstand fra gågata og flere butikker og kjøpesenter. Vi
samles for middag på hotellet om kvelden.

gamlebyen, her ligger den berømte delen
Bascarsija, en av byens viktigste basarer
hvor det handles alt fra håndverk gjort i
metal, stein, tre, glass eller skinn. Vi besøker også olympiaparken med hoppbakkene, alpinanleggene og Olympiske bobbanen. Herfra har vi den beste utsikten
over Sarajevo! Tilbake på hotellet har vi
tid på egen hånd, før vi møtes til middag på
hotellet.

13.-14.9. I Beograd
Frokost, avreise. Starter dagen med en
rundtur i den Serbiske hovedstaden (1,7
mil), for å se på severdighetene. Det største gudshuset på Balkanhalvøya, Sankt
Savakirken er oppført på Vracarhøyden.
Festningen Kalemegdan på høyden over
Savas munning er et symbol for Beograd,
byen ligger der Sava møter Donau, i den
sørøstlige delen av den pannonske slette
ved overgangen til Balkan. Fritid, før vi
møtes til middag på hotellet. Neste dag
kjører vi nordover til byen Nova Sad. Heldagsutflukt. En meget interessant by som
er kulturhovedstad i 2021. Vi gjør også
et hyggelig besøk en vingård med navn
Kovacevic, som ligger i Novi Sad i området Fruska Gora. Her får vi smake på deres
viner og servert lunsj. Tilbake til hotellet,
fritid før vi møtes til middag.

18.9. Sarajevo – Zagreb
Frokost, avreise. Kjører nordover mot
Banja Luka, som er den nest største byen
i Bosnia-Hercegovina. Byen har universitet og en rekke statlige institusjoner. Byen
ligger ved elva Vrbas og var kjent i tidligere
Jugoslavia for å være full av avenyer, boulevarder, hager og parker. Fortsetter videre
til Zagreb som er hovedstad og største by
i Kroatia. Zagreb er det kulturelle, vitenskapelige, økonomiske og administrative
sentrum for landet. Zagrebs gamleby kalles «Gornij» og inneholder mange gamle
bygninger, Sankt Markus' kirke, parlamentet, Stenporten og Lortscak-tårnet. Overnatting 3 netter på hotell Aristos. Middag
på hotellet hver dag.

15.9. Beograd – Sarajevo
Frokost, avreise. Kjører til Sarajevo, og får
oppleve den fine naturen og det skiftende
landskapet underveis. Med små stopp
gjennom dagen kommer vi fram til vårt
hotell, overnatting med middag på hotell
Holiday. Dette er et 4 stjerners hotell som
ligger sentralt i byen, og i kort avstand fra
bydelen Bascarsija.
16.-17.9. I Sarajevo
Frokost. Starter dagen med en guidet
rundtur der vi besøker Tunnelmuseet og

19.-20.9. I Zagreb
Frokost, avreise. Starter med en omvisning
av byen med en lokal guide som viser oss
og forteller om byens historie. Dette blir
en interessant rundtur der vi får innblikk i
byens snart 900 år gamle historie. Ettermiddagen til egen disposisjon.
21.9. Zagreb – Rosenheim
Frokost, avreise. Kjører mot grensen til
Slovenia, videre til Ljubljana, Derfra mot
den. Østeriske grensen. Turen fortsetter
gjennom Østerrike, og ut på ettermiddagen er vi framme ved vårt hotel Landgasthof-Hotel Happeninger Hof i den hyggelige byen Rosenheim.
22.9 Rosenheim – Celle
Frokost, avreise. I dag fortsetter vi forbi
München, og kjører på autobahn nordover
med flere stopp underveis. Vi kommer frem
til den vakre byen Celle, og her skal vi bo
på hotel Tryp by Wyndham Celle. Middag
på hotellet
23.9. Celle – Kiel
Frokost, avreise. Kjører nordover forbi
Bergen, Hamburg og videre til Kiel. Fergeavgang kl. 14.00 med Color Magic, vi får
tildelt våre lugarer, spiser middagsbuffet.
Restauranter, butikker og dans finnes selvsagt om bord, fint show finnes også.
24.9. Oslo – Gardermoen – Bodø
Frokost ombord, ankomst Oslo kl. 10.00.
Etter ankomst Oslo, kjører vi en liten rundtur i Oslo. Videre til Gardermoen, for flyavgang kl.15.30, ankomst Bodø 17.00.

ColorLine. Foto: Bent Erik Albinussen

INFORMASJON

Pris kr. 16 600,ENKELTROMSTILLEGG KR. 3 000,-

I PRISEN INNGÅR: Flyreise som beskrevet, bussreise, båtreise m/lugar, 11 hotellovernattinger i doble rom/lugar, 12 frokost,
12 middag, guiding i Beograd, Sarajevo og Zagreb. 1 lunsj , inngang Museum of Jugoslavia, Tunnelmuseet i Sarajevo, samt Pyramidene
og besøk på vingård med lunsj, avgifter og reiseleder.
For reisende som vil benytte tog, pris på forespørsel! For reisende fra Bardufoss, Evenes, Tromsø, Alta og Kirkenes, pris på forespørsel.
NB. Husk gyldig pass!
Valuta på turen: €uro 100 Euro = 975.- nok, 100 Kroatiske Kuna = 131.-nok, 100 Serbiase dinarer = 8,45 nok, 100 Bosnia and
Herzegovina(BAM) = 5,10 nok
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CAMPA, KRYSSA, KOPPLA AVAvsender:
OCH NJUT

Albinussen-Reiser ANS
Jernbanegata 66,
8250 Rognan

DAGLIGA TURER

MELLAN UMEÅ OCH VASA

ARET
RUNT
CAMPA, KRYSSA, KOPPLA AV OCH NJUT

LÄS MERA PÅ WASALINE.COM

DAGLIGA TURER

GOD
HJEMMELAGET
MAT OG ET
SÆRPREGET MILJØ!

RENTOUDU,
NAUTI
JA VIETÄ
SEILE,
SLAPPE
AV OG
NYT
RENTOUDU,
NAUTI
JA VIETÄ
RENTOUDU,
NAUTI
JA VIETÄ

MELLAN
UMEÅMERELLÄ
OCH VASA
HELMIKUU
DAGLIGE
TURER
HELMIKUU
MERELLÄ

HELMIKUU
MERELLÄ
MELLOM UMEÅ
OG VASA

ARET RUNT

8.2. JA 15.2. JAETUN ILON PÄIVÄT! 4 HENKILÖÄ + AUTO 50 €

8.2.13.–15.2.
JA 15.2. SENIORIRISTEILY
JAETUN ILON PÄIVÄT!
4 HENKILÖÄ
+ AUTO 50 €
– YHTEISTÄ
AIKAA JA TANSSIA
8.2. JA 15.2. JAETUN ILON PÄIVÄT! 4 HENKILÖÄ + AUTO 50 €
14.2.
VALENTINE’S-RISTEILY
–
KAKSI
YHDEN
HINNALLA
13.–15.2. SENIORIRISTEILY YHTEISTÄ AIKAA JA TANSSIA
13.–15.2. SENIORIRISTEILY – YHTEISTÄ AIKAA JA TANSSIA
27.2.
WENNI-RISTEILY
– LAPSET RISTEILEVÄT
ILMAISEKSI,
AIKUISET 15€
14.2. VALENTINE’S-RISTEILY
– KAKSI
YHDEN HINNALLA
LÄS MERA
PÅ WASALINE.COM
14.2.
VALENTINE’S-RISTEILY – KAKSI YHDEN HINNALLA
LES MER
PÅ
WASALINE.COM
27.2. WENNI-RISTEILY – LAPSET RISTEILEVÄT ILMAISEKSI, AIKUISET 15€
27.2. WENNI-RISTEILY – LAPSET RISTEILEVÄT ILMAISEKSI, AIKUISET 15€

ÅRET RUNDT

WASALINE_FERRY

WASALINE_FERRY

WASALINE_FERRY

WASALINE VARAA JA LUE LISÄÄ WASALINE.COM

Et hyggelig spisested ved E6
i Saltdal, ca. 50 km nord
for Polarsirkelen.

WASALINE VARAA JA LUE LISÄÄ WASALINE.COM

WASALINE VARAA JA LUE LISÄÄ WASALINE.COM

BILLIG STRØM UANSETT HVOR DU BOR

- god reise

www.dragefossen.no Telefon 75 68 19 50

Julebordsturer

til Luleå og
Skellefteå
2020
27. november og
4. desember

8 dg.
1.-8. mars

Vi er under planlegging tur til VM Obersdorf, evnt. program medio mars.

Hotell Scandic Skellefteå
Luleå Statshotell

Design og trykk: Forretningstrykk AS

VM ski 2021, Obersdorf

