Bli med på reise til noen av Europas flotteste
byer og områder! En unik rundreise - på flere
av reisemålene ligger vi 2 eller 3 netter på ett
og samme hotell. Det gir en god og rolig reise
samtidig som vi kombinerer flere reisemål innenfor en og samme tur, noe av det som er så
flott med å reise på busstur. Vår dyktige sjåfør

og trivelige reiseleder tar deg fra opplevelse til
opplevelse. Alt servert på et fat - og vi har på
forhånd sjekket ut hva som er verdt å se nærmere på. Mellom hovedreisemålene får vi også
et inntrykk av landsbygden - og vi får se mange,
vakre og mindre steder vi ellers ikke ville fått
sett. Hjem igjen flyr vi direkte til Norge.

Transportvegen 17, 4735 EVJE
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Dag 1, torsdag 6. september 2018 :
Stavanger/Sørlandet/Telemark – Göteborg, ca 380 km fra Kristiansand : Vi
starter fra Stavanger Byterminal om
morgenen og kjører sørover E39 mot
Kristiansand. Underveis er det selvsagt
mulighet for påstigning – også videre
østover E18. Fra Sandefjord reiser vi kl
13.30 med Color Line AS til Strömstad
og om bord er det mulighet for å kjøpe
seg mat. Ca kl 16.00 klapper skipet til
kai og straks etter tar vi oss frem til E6
for å følge denne sørover til Göteborg
for middag og overnatting. Vi tar oss en
liten kveldstur med bussen inn til sentrum for å kikke nærmere «på livet».
Dag 2, fredag 7. september 2018 :
Göteborg – Kalmar – Karlskrona, ca 430
km : Dagen starter med deilig frokostbuffèt på hotellet. Straks etter forlater
vi Göteborg og vi kjører innover Sverige,
mot Borås – og herfra dreier vi av mot
Gislaved og Värnamo. Stopp underveis
med jevne og behagelige mellomrom.
Utpå ettermiddagen beregner vi ankomst til Kalmar – og vi får med oss en
lokalkjent guide som vil vise oss og fortelle om denne historiske byen. De fleste har vel hørt om både Kalmarkrigen og

Kalmarunionen? Vi spiser dagens middag
før vi stiger om bord i ferjen i Karlskrona som kl 21.00 seiler til Gdynia i Polen.
Om bord overnatter vi i innvendige dobbeltlugarer m/ dusj/WC – oppe i båten.
Dag 3, lørdag 8. september 2018 :
Gdynia – Torun - Warszawa, ca 440
km : Vi nyter frokosten om bord før vi
ankommer til Gdynia kl 09.00. Straks
etter ilandstigning fortsetter vi på gode,
polske veier sørover – frem til byen
Torun, som faktisk har fått kallenavnet
«det nordlige Polens Krakow». Mange
turister er svært så betatt av Torun – og
vi kommer også til å trives i byen. Torvet og gamlebyen er attraksjoner i seg
selv. Etter et par timers opphold i
Torun, fortsetter vi kjøreturen vår mot
hovedstaden i Polen, Warszawa. Her
sjekker vi inn for middag og overnatting
2 netter på vårt hotell med sentral beliggenhet.
Dag 4, søndag 9. september 2018 : I
Warszawa : Vi starter dagen med god
frokost på hotellet før vi møter vår lokalkjente, skandinavisktalende byguide
som skal ta oss med på en rundtur i den
polske hovedstaden. I løpet av dagen får
vi se en blanding av nytt og gammelt.
Selv om Polen har forlatt det kommunistiske styresettet for et par, tre tiår si-

den – kan vi enda ane noe av det miljøet
som preget byen i kommunist-tiden.
Ikke minst kan vi her nevne det storslåtte Kulturpalasset. Tid på egen hånd blir
det også tid til, før vi igjen spiser felles
middag på hotellet og har resten av
kvelden til fri disposisjon.
Dag 5, mandag 10. september 2018 :
Warszawa – Czestochowa – Krakow, ca
360 km : Vi spiser frokost på hotellet
før det er klart for avreise og farvel med
Warszawa for denne gang. Dagens mål
er Krakow, men vi legger veien om
Czestochowa, verdenskjent valfartssted
med sin «Sorte Madonna» som vi finner i
byens 106 meter høye tårn. Midt på dagen stopper vi i byen, og de som vil kan
besøke madonnaen. En rusletur på egen
hånd, blir det da tid til for de øvrige –
og ettermiddagen bruker vi så for å kjø-

opplevelse. Her finnes flere gode og
gunstige restauranter å spise lunsj på.

re frem til Krakow. Innsjekking for middag og overnatting 2 netter på vårt hotell med sentral beliggenhet.
Dag 6, tirsdag 11. september 2018 : I
Krakow : Vi starter dagen, etter en god
frokost, med lokal guide som tar oss
med ut i byen og viser oss litt av det
Krakow har å by på. Krakow er en av de
største og eldste byer i Polen. Byen ligger ved elven Wisła og er siden 2007
befolkningsmessig Polens nest største
by, med over 750 000 innbyggere. Byen
regnes som en av Europas vakreste, og
er skrevet inn på UNESCOs liste over
verdens kulturarv. Kraków har tradisjonelt vært et av Polens ledende sentre
for vitenskap, kultur og kunst, og var
landets hovedstad fra middelalderen og
frem til 1609, da hovedstaden ble flyttet til Warszawa. Byen regnes som Polens kulturhovedstad, og trekker til seg
over 7 millioner turister årlig. Etter omvisningen i byen er tiden til fri disposisjon, og vi møtes til middag på hotellet
om kvelden.
Dag 7, onsdag 12. september 2018 :
Krakow – Zakopane - Budapest, ca 430
km : Vi forlater Krakow straks etter frokost på hotellet – og vi skal snart stige i
terrenget på vår ferd. Første mål for
dagen er det velkjente vintersportsstedet Zakopane, beliggende i den fjellkjeden som er blitt kjent som Tatrafjellene. Vi gjør et stopp her før vi fortsetter over fjellet, krysser grensen inn
til Slovakia og kommer etter hvert forbi
den mellomstore byen Ruzomberok. I
Slovakia skal vi ikke være mange timene. Utpå ettermiddagen krysser vi gren-

sen inn til Ungarn og vi fortsetter frem
til hovedstaden Budapest. Middag og
overnatting 2 netter på vårt gode hotell
med sentral beliggenhet.
Dag 8 og 9, torsdag 13. og fredag 14.
september 2018 : I Budapest : Vi koser
oss med frokost på hotellet, og bevilger
oss litt avslapning denne morgenen. Kl.
11.00 møter vi vår skandinavisktalende
guide på hotellet, og vi får en omvisning
rundt i denne vakre byen. På denne måten får vi både høre utdrag av byens
spennende historie og vi får se de mest
interessante severdigheter. Historisk var
byen opprinnelig 2 byer, en på hver side
av Donau – Buda og Pest. Byene ble i
1873 slått sammen til en by, Budapest,
og har i dag mer enn 1,7 mill. innbyggere. Allerede år 89 e.Kr. grunnla Romerne en by her, og byen har dermed en
meget lang historie. Ikke minst gjennom
2. verdenskrig og mer enn 80% av byen
ble ødelagt. Resten av dagen er til fri
disposisjon, og vi samles til middag på
hotellet en av kveldene, mens vi andre
kvelden kjører til en hyggelig og lokal
restaurant hvor vi får oppleve folkloreshow samtidig som vi spiser middag.
Andre dagen kjører vi til den trivelige og
flotte byen Szentendre, beliggende litt
nord for Budapest. Byen har ca 25.000
innbyggere – og Szentendre har lenge
gått for å ikke være så turistifisert som
eksempelvis Budapest. Vi får derfor kanskje et noe mer autentisk inntrykk av
Ungarn her. Spesielt forsterkes nok det
inntrykk hvis man besøker friluftsmuséet
Skanzen – men også en rusletur i byens
gågate, Boganyi ut, vil gi noe av samme

Dag 10, lørdag 15. september 2018 :
Budapest – fly til Oslo Lufthavn Gardermoen
–
Grenland/Sørlandet/
Stavanger, ca 370 km til Kristiansand:
Frokost på hotellet i Budapest før vi
kjører frem til flyplassen. Herfra reiser
vi med Norwegian kl 11.25 til Oslo Lufthavn Gardermoen – og vår reiseleder er
selvsagt med hele veien og er behjelpelig med innsjekk og det hele. Kl 13.55
allerede er det planlagt landing på Gardermoen. Straks etter at vi har fått utlevert bagasjen vår, fortsetter kjøreturen sørover forbi Oslo, frem langs E18
gjennom Vestfold til Telemark – og etter
hvert som vi når de forskjellige avstigningsstedene avsluttes turen.

10 dager fra
kun kr 12.550,pr person i delt dobbeltrom ved
påmelding før 1. juni 2018,
deretter kr 13.990,- pr person
Avreisedato: torsdag 6. september
2018 - retur lørdag 15. september
Turprisen inkluderer:
 bussreise i moderne helturistbuss
kjørt av erfaren sjåfør
 velorientert reiseleder fra Risdal
Touring med på hele turen
 ferjeoverfarter Sandefjord Strömstad og Karlskrona - Gdynia
 1 overnatting om bord på ferje fra
Karlskrona i innvendig delt dobbeltlugar m/ dusj/WC, oppe i båten
 totalt 8 hotellovernattinger i delt
dobbeltrom m/ dusj/WC på 3-4
stjerners hoteller underveis
 tilbud om utflukter som beskrevet, eventuelle inngangsbilletter
betales i tillegg av hver enkelt
 9 frokoster og 9 middager underveis på hoteller eller restauranter
 lokalguide i Warszawa, Krakow og
i Budapest
 flyreise Budapest - Oslo med Norwegian på turens siste dag
 busstilslutning fra Oslo Lufthavn
Gardermoen til avstigningsstedet
 alle flyavgifter og –skatter, veiavgifter og bompenger
Tillegg for enkeltrom på hotellene,
kr 1.800,- pr person totalt for alle 8
nettene på hotell. Enkeltlugar koster kr 400,- pr person i tillegg.
Forbehold om endringer som følge
av forhold utenfor vår kontroll!

Booking :  37 93 15 15

