Forleng sommeren til langt ut i oktober! Bli med
oss til vakre Makarska og opplev fjell og hav tett på hverandre. Makarska rivieraen med fjellet og naturparken
Biokovo i bakgrunnen er ett flott skue. Klart vann,
strand, sol og flott hotell er en uslåelig kombinasjon. Når
vi i tillegg har gjort det så enkelt, med påstigning fra Rogaland, Agder og Telemark er det bare å pakke kofferten
og bli med på tur!

- eget charterfly

8 dager : 6. - 13. oktober 2018
Påstigningsruter fra Hovden/Setesdal,
Stavanger/Flekkefjord, Lista/Vanse/
Lyngdal og fra Grenland/Kragerø frem
til

Kristiansand Lufthavn Kjevik!

- forleng sommeren
med en tur til vakre
Makarska rivieraen!

Transportvegen 17, 4735 EVJE

 37 93 15 15 www.touring.no

Dag 1, lørdag 6. oktober 2018 : Påstigning fra en rekke steder (se baksiden) Kristiansand Lufthavn Kjevik - Split - Makarska: Vi starter fra de forskjellige påstigningsstedene i henhold til listen på
baksiden av dette programmet. Vi har
gjort det svært enkelt å bli med på turen,
og tilbyr et finmasket nettverk av påstigningsmuligheter. Fra Kristiansand Lufthavn
Kjevik reiser vi med vårt innleide charterfly, en Boeing 737-800. En flytype både
SAS og Norwegian benytter seg av. Flyavgang er ca kl 17.00 og vi beregner å være
fremme på flyplassen i Split etter 2 timer
og 45 minutters flytid. Umiddelbart etter
at vi har fått bagasjen, fortsetter vi med
innleide busser til Makarska - og til vårt
gode hotell Park i Makarska. Hotellet har
en flott beliggenhet i den lille byen. Se
gjerne
mer
om
hotellet
på
www.parkhotel.hr Her i Makarska og på
hotell Park skal vi virkelig kose oss, vi skal
både slappe av, nyte tilværelsen og vi kan
delta på spennende utflukter.
Dag 2 - 7, søndag 7. - fredag 12. oktober
2018 : I Makarska/utflukter : Vi bor 7 netter på hotellet og vi har inkludert frokost
og middag hver dag. Oppholdet her blir en
kombinasjon av avslapning på egen hånd
og vel tilrettelagte utflukter. Det er kort
gangavstand ned til stranden og til byen/

Hotel Park

havna. Vi har tilbud om følgende utflukter
mens vi oppholder oss i Makarska (som
bestilles ved påmelding til turen):

før toppen er på 1422 moh og her er det
valgfritt om vi vil bli med til topps (også
med bussen) Vi kommer helt opp på 1762
moh og har en vidunderlig utsikt over fjell
og hav.
Turen koster € 42,- pr person som inkluderer transport, inngang til nasjonalparken og guide.

Byen Omis og elven Cetina
Vi starter med buss fra hotellet og kjører
til «piratbyen» Omis. Her får vi først en
guidet rundtur. Deretter setter vi oss i
elvebåter som tar oss med på en 35 minutter lang båttur opp elven Cetina, til en
gammel og nedlagt mølle. I dag er det restaurant på stedet og vi får servert en deilig
lunsj med fantastisk, hjemmebakt brød til.
Fra restauranten blir vi hentet av bussene
igjen og kjørt tilbake til hotellet vårt for
ny middag og overnatting.

Tripadvisor
Omis

Turen koster € 52,- pr person og inkluderer transport med buss og elvebåt, guide
og lunsj.

Byen Mostar i Bosnia-Herzegovina
Topptur til Biokovo
Vi kjører etter frokost på hotellet med
minibusser opp fjellet til naturparken Biokovo. Området er fredet pga det rike plante og dyrelivet. Minibussene kjører opp til
toppen med stopp underveis. Siste stopp

Hotel Park

Vi starter fra hotellet kl 09.30 og kjører til
Mostar som ligger i Bosnia-Herzegovina.
Byen har sin verdensberømte bro som ble
så kjent og et symbol for Balkankrigens
ødeleggelser på 90-tallet. Brovoktere bodde i to tårn på hver sin side av den gamle
broa, men likevel klarte kroatiske styrker å
ødelegge broa, med navnet Stari Most og

som hadde stått siden år 1566, den 9. november 1993. Etter krigen ble broa rekonstruert og gjenåpnet 23. juli 2004. I 2005
ble Mostar, med sine drøye 100.000 innbyggere, ført opp på verdensarvlisten til
UNESCO.
Turen koster € 35,- pr person og inkluderer buss og guide i Mostar. Tillegg for
inngangsbillett til moskéen, det tyrkiske

huset og lunsj, € 20,Dag 8, lørdag 13. oktober 2018 : Makarska - besøk i Split - Split lufthavn Kristiansand Lufthavn Kjevik - avstigningsstedene : Turens siste dag starter vi
også med frokost på hotellet før avreise og
farvel med vårt vertskap for denne gang.
Med innleide, kroatiske busser av god
standard kjører vi ca 65 km fra hotellet

og frem til den trivelige byen Split. Her
legger vi opp til et opphold midt på dagen,
mens bagasjen ligger trygt plassert i bussene våre. Tid til å rusle rundt på egen
hånd, slappe av eller se nærmere på byens
severdigheter. På ettermiddagen setter vi
oss så i bussene igjen, nå for å sjekke inn
på charterflyet for å fly hjem til Norge.
Avgang med flyet kl 17.00 og vi beregner
da å være fremme på Kristiansand Lufthavn Kjevik ca kl 20.00. Umiddelbart etter
starter hjemreisen med våre egne busser
og sjåfører og vi tar farvel med nye og
gamle reise venner etter hvert.

Takk for

turen!

Mostar

8 dager fra
kun kr 11.990,pr person i delt dobbeltrom ved påmelding før 1. juli 2018,
deretter kr 12.990,- pr person
Avreisedato: lørdag 6. oktober 2018 retur lørdag 13. oktober
Turprisen inkluderer:

 tilslutningsbusser t/r påstigningssted - Kristiansand Lufthavn Kjevik
 busstransfers som beskrevet under oppholdet i Kroatia
 velorientert reiseleder fra Risdal
Touring
 flyreise t/r Kristiansand Lufthavn
Kjevik - Split
 totalt 7 hotellovernattinger i
delt dobbeltrom m/ dusj/WC på
Hotel Park i Makarska
 tilbud om utflukter som beskrevet
 7 frokost og middager på hotellet
 alle flyavgifter og –skatter, veiavgifter og bompenger
Tillegg for enkeltrom på hotellet kr
1.790,Forbehold om endringer som følge av
forhold utenfor vår kontroll

Booking :  37 93 15 15
Utsikt fra Biokovo

Fra Hovden / Setesdal / Evje

Fra Stavanger / Flekkefjord

Hovden, sentrum
Bykle, v/ YX
Valle, sentrum
Rysstad, v/ Circle K
Bygland, v/ bensinstasjonen
Byglandsfjord, v/ butikken
Evje rutebilstasjon
Risdal Touring AS, Evjemoen
med mulighet for bilparkering
Hodne, parkeringsplass RV9
Hægeland, v/ Spar
Skarpengland, v/ Spar
Vennesla, v/ drosjene
Kristiansand rutebilstasjon

Stavanger, ferjekaien
Stavanger Byterminal
Sandnes, Ruten
Ålgård, busshpl. E39
Vikeså, v/ Esso
Krossmoen, bussterminal
Helleand, v/ Ben’s Kafé
Moi, busshpl. E39
Sira, v/ Circle K
Flekkefjord rb.st.
Feda, bussterminal Speilen
Liknes, busshpl. Sentrum

kl 10.00
kl 10.30
kl 11.10
kl 11.30
kl 12.15
kl 12.35
kl 12.50
kl 13.00
kl 13.20
kl 13.30
kl 13.45
kl 14.00
kl 14.30

Fra Lista / Farsund
Borhaug
Vanse
Farsund rb.st
Farsund, busshpl. sentrum
Lyngdal rb.st.
Lyngdal Inn
Vigeland, Circle K - E39 Livold
Vigeland sentrum
Mandal, Speidertomta
Søgne, Tangvall bussterminal
Brennåsen, busshpl. E39

kl 11.30
kl 11.50
kl 12.05
kl 12.10
kl 12.35
kl 12.50
kl 13.07
kl 13.20
kl 13.40
kl 14.10
kl 14.20

Fra Nissedal / Åmli / Birkeland
Nissedal, v/ busshpl. RV41
Treungen, busshpl. RV41
Tjønnefoss, v/ kroa
Åmli, v/ busstasjonen
Dølemo, krysset
Svenes, busshpl.
Hynnekleiv
Herefoss, busshpl. v/ butikken
Birkeland, tomta

kl 12.25
kl 12.50
kl 13.00
kl 13.25
kl 13.40
Kl 13.50
kl 13.55
kl 14.05
kl 14.35

kl 09.45
kl 10.00
kl 10.20
kl 10.35
kl 10.50
kl 11.00
kl 11.05
kl 11.35
kl 11.45
kl 12.00
kl 12.30
kl 12.40

Fra Skien / Porsgrunn / Kragerø
Skien, bussterminal
Porsgrunn, bussterminal
Telemarksporten, busshpl..
Skjelsvik bussterminal
Rugtvedt, v/ Esso
Kragerø rb.st.
Tangen bussterminal

kl 09.40
kl 10.00
kl 10.15
kl 10.20
kl 10.30
kl 11.00
kl 11.30

Fra Gjerstad / Brokelandsheia
Gjerstad, v/ stasjonen
Sundebru
Brokelandsheia, v/ Lyngrillen
Risør, busstasjonen
Vinterkjær, bussholdeplass
Tvedestrand, busstasjonen
Fiansvingen, bussholdeplass
Arendal, Harebakken busshpl.
Grimstad, v/ Øygardsdalen
Lillesand, v/ Gaupemyr

kl 11.30
kl 11.45
kl 11.55
kl 11.40
kl 12.10
kl 12.15
kl 12.30
Kl 12.50
kl 13.45
kl 14.00

Påstigning mellom disse stedene kan
også selvsagt avtales ved påmelding
til Risdal Touring AS  37 93 15 15.

