FRA BERGEN
Obernik©Hildesheim-Marketing

Obernik©Hildesheim-Marketing

Transportvegen 17, 4735 EVJE

 37 93 15 15 www.touring.no

Det beste av det beste! Årets førjulsopplevelse tar oss på en unik underholdningsreise. Til
det beste av hva Tyskland kan tilby, de tradisjonelle julemarkedene. Vi har invitert med
oss et av Norges mest populære danseband –
Ole Ivars. Reisen fra Norge har vi lagt ut med
MS Color Magic, en av de flotte cruiseferjene
til Color Line Cruises. Navnet lyver ikke, dette
er de reneste cruiseskip – og om bord i Show
Lounge kan vi la oss underholde hele ettermiddagen og kvelden, ja – langt ut i de små timer.
Ole Ivars holder ettermiddagsshow, skipets
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Dag 1, tirsdag 11. desember 2018 : Os/
Bergen/Voss/Flåm/Gol – Oslo, 410 km
fra Bergen : Vi reiser fra Os og Bergen
etter oppsatt påstigningsliste. Videre
frem til Voss, forbi Gudvangen og Lærdal og over fjellet til Gol. Selvsagt er
det mulig å stige på bussene langs hele
traséen. Utpå ettermiddagen beregner
vi å være fremme ved Hønefoss hvor det
blir middag og overnatting på hotell.
Dag 2, onsdag 12. desember 2018 :
Hønefoss - Sandvika - Oslo, ca 60 km :
Vi spiser frokost og kjører det korte
stykket frem til Color Lines terminal ved
Hjortnes. Innsjekking for ombordstigning
i MS Color Magic som kl 14.00 seiler ut
Oslofjorden. Om bord får vi tildelt våre
lugarer. Tiden er til fri disposisjon, men
vi anbefaler gjerne en tur opp i Observation Lounge for å nyte den vakre utseilingen fra vår hovedstad. Snart er det
klart for vårt første møte med Ole Ivars
– til ettermiddagsshow og mulighet for
en første svingom på dansegulvet.
Det helt store julebordet står deretter
dekket til oss i Grand Buffet – og man

egne underholdningskrefter kjører sitt show et
par ganger – og vi avslutter kvelden med dans
til countryrock-bandet Emission.
I Tyskland bor vi behagelig på flotte H4 Hotel
Hannover Messe – 3 netter. Underveis besøker
vi julemarkedene i Celle og i Hannover. Du får
tilbud om også å bli med til Quedlinburg og
Wernigerode – og fredag kveld spiller igjen
Ole Ivars opp på hotellet med påfølgende dans
til Emission. Etter opplevelsesrike dager begir
vi oss på hjemvei søndag – med en siste overnatting i Aalborg.
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har enten kl 19.00 eller kl 21.00 mulighet til å ta turen inn i Show Lounge
igjen – nå for å la seg underholde av
skipets eget show. Fart, musikk, glitter
og masse stas! Fra ca kl 22.30 åpnes
dørene inn til Show Lounge atter en
gang, og frem til kl 01.00 spiller countryrock-bandet Emission fra Sørlandet
opp til dans. Raske, feiende rytmer setter dansefoten i gang for alvor!
Dag 3, torsdag 13. desember 2018 :
Kiel – Celle – Hannover, ca 270 km : Vi
våkner opp under innseilingen til Kiel –
og har inkludert stor frokost i buffètrestauranten. Mette og vel fornøyde stiger
vi i land når skipet klapper til kai kl
10.00, vi finner våre komfortable seter i
turbussen – og setter kursen sørover fra
Kiel. Ut på motorveien, frem forbi storbyen Hamburg – og vi gjør et lengre
stopp i middelalderbyen Celle for å besøke julemarkedet der. Lukten av
glühwein og brente mandler møter oss!
Duften av tysk førjulstid. Stemning! Noe
godt å smake på, både drikke og mat.
Fornøyelsen av glade mennesker. Ja – vi
koser oss! Siste etappen denne ettermiddagen tar oss frem til H4 Hotel Hannover Messe hvor vi skal bo komfortabelt og i luksuriøse omgivelser 3 netter –
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frem til søndag.
Dag 4, fredag 14. desember 2018 :
Tilbud om utflukt til Hildesheim og
Wernigerode, ca 220 km: Frokost på
hotellet – og etter god tid på morgenen ; er det valgfritt – bli med til julemarkedene i Hildesheim og Wernigerode? Etter en drøy times kjøretur er vi
fremme i Harz – og den idylliske byen
Wernigerode. Vi får et par timer til å
rusle rundt på egen hånd her – før vi
setter kursen nordover igjen, og stopper
innom nok en typisk, tysk by – full av
bindingsverkshus – Fachwerkhäuser, disse karakteristiske husene bygget i murstein og med synlig reisverk av solide
trebjelker. Julemarkedene i Tyskland er
fulle av små boder, kunst- og håndverksutsalg, gaver – og massevis av julegodterier. For smaksløkene finner vi også rikelig til å fortære der og da, både av
grillet, kokt, stekt og fritert – i tillegg til
massevis av brygget og brent!
Siste, korte etappen tar oss tilbake til
vårt hotell. Vi møtes til middag kl 19.30
og allerede kl 21.00 spiller Ole Ivars opp
til dans nok en gang – og de avløses av
Emission som sørger for å holde trykket
oppe utover i de små timer.
Dag 5, lørdag 15. desember 2018 :

Hannover – julemarked og avslapning :
Vi nyter frokosten på hotellet – som står
dekket helt frem til kl 10.30. Husk også
på, hotellet har både sauna og svømmebasseng og noen har kanskje lyst på et
bad? Utover dagen – fra formiddagen og
til langt utover kvelden – kjører våre
busser i skytteltrafikk fra hotellet og inn
til julemarkedet i sentrum av Hannover,
ca 10 km unna. Mange muligheter til å
komme seg frem og tilbake. Alle byens
butikker og varemagasiner har selvsagt
også åpent – og tilbyr shoppingglade
nordmenn mer enn gjerne et røverkjøp.
Alltid bare et åpent spørsmål om hvem
som er røveren i slike forretningsforhold ; den som kjøper billig eller den
som selger dyrt? Hvem vet, men alltid
moro å få med seg hjem julegaver som
ikke er kjøpt i hvilken som helst kjedebutikk i Norge.
Denne kvelden har vi valgt å ikke inkludere middag på hotellet, men heller la
våre gjester til fulle nyte det smakfulle
tilbudet på julemarkedet – eller velge
en egen favorittrestaurant i Hannover.
Dag 6, søndag 16. desember 2018 :
Hannover – Flensburg – Hirtshals, ca
680 km : Frokost på hotellet – avreise
og vi kjører rolig nordover frem mot
Hamburg. Vi fortsetter forbi, opp gjennom delstaten Schleswig-Holstein til
Flensburg ved den tysk/danske grensen.
Her blir det stopp for litt grensehandel
og mulighet for å kjøpe seg en matbit.

Nesten umerkelig krysser vi grensen inn
til Danmark. Opp gjennom Jylland passerer vi kjente byer som Kolding, Vejle
og Aarhus. Vi beregner å være fremme i
Hirtshals omkring kl 19.00 - klare for
ombordstigning i en av Fjordlines cruiseferjer som kl 20.00 seiler til Stavanger
og Bergen. Om bord har vi inkludert
stort buffètbord og vi overnatting i innvendige dobbeltlugarer m/ dusj/WC
oppe i båten.
Dag 7, mandag 17. desember 2018 :
Ankomst Stavanger og Bergen - avstigningsrute til hjemstedene : Alt etter
ønske og sult, vi møtes til frokost i
buffètrestauranten og nyter en lat og
deilig formiddag om bord - mens skipet
legger til kai kl 06.30 i Risavika utenfor
Stavanger. Langs en indre seilingsled
fortsetter vi forbi Haugalandet og Stord,
frem til Bergen hvor vi beregner å ankomme kl 12.30. Straks etter ilandstigning og eventuell tollkontroll fortsetter
vi med bussen vår til de respektive avstigningssteder.

7 dager fra
kun kr 8.380,pr person i delt dobbeltrom ved
påmelding før 1. september 2018,
deretter kr 9.380,- pr person
Avreisedato: tirsdag 11. desember
2018 - retur mandag 17. desember
Turprisen inkluderer:
 reise i moderne helturistbuss kjørt
av erfaren og serviceinnstilt sjåfør
 cruiseferjeoverfart Oslo - Kiel med
Color Line Cruises
 ferjeoverfart Hirtshals - Stavanger
- Bergen med Fjordline på retur
 2 overnattinger om bord i innvendig delt dobbeltlugar m/ dusj/WC,
3*** på ferjeoverfartene
 stort julebord om bord i skipets
buffètrestaurant - MS Color Magic
 2 kvelder hvor dansebandet OLE
IVARS spiller opp - med dans også
etterpå til musikk av EMISSION
(onsdag kveld og fredag kveld)
 totalt 4 hotellovernattinger på H4
Hotel Hannover Messe og i Hønefoss
 totalt 6 frokoster og 5 middager (i
tillegg til julebordet om bord)
 tilbud om utflukter som beskrevet, eventuelle inngangsbilletter
betales i tillegg av hver enkelt
 alle veiavgifter og bompenger
Tillegg for innvendig enkeltlugar
(3***) på utreisen fra Oslo kr 600,For enkeltlugar på returen fra Hirtshals kr xxx,- pr person. Tillegg for
enkeltrom på hotellene, kr 900,- pr
person totalt for alle 4 nettene på
hotell. NB! Begrenset antall enkeltrom tilgjengelig.
Tillegg for oppgradering av lugar,
tillegget er pr lugar:
3*** lugar med promenadeutsikt
kun kr 180,- pr lugar
3*** utvendig lugar
kun kr 480,- pr lugar
4**** Color Class utvendig lugar
kun kr 1.350,- pr lugar
5***** Color Suite utvendig lugar
kun kr 2.700,- pr lugar

Musikken :

www.oleivars.no
Søk på «Emission in Concert» på
www.youtube.com
Forbehold om endringer som følge
av forhold utenfor vår kontroll!

Booking :  37 93 15 15

Påstigningssteder og -tider:
Os / Bergen / Åsane / Voss / Flåm /
Håbakken (Lærdal) / Gol
Os, v/ Esso
Nesttun, v/ Esso Apeltunveien
Straume
Storavatnet
Loddefjord terminal
Oasen terminal, Fyllingsdalen
Bergen Busstasjon,
v/ Blomsterpaviljongen
Åsane terminal
Arna stasjon
Voss stasjon
Vinje
Gudvangen, v/ Shell
Flåm, Aurland v/ Sogneporten
Håbakken (Lærdal)
Gol skysstasjon

kl 08.05
kl 08.30
kl 09.00
kl 09.15
kl 09.20
kl 09.30
kl 09.50
kl 10.00
kl 10.10
kl 11.20
kl 11.50
kl 12.10
kl 12.50
kl 13.20
kl 14.50

Det er selvsagt også mulig å stige på langs ruten, på
mellomliggende steder og lenger østover, ta kontakt
på  37 93 15 15 for å avtale nærmere.

REISE FRA - forhør deg gjerne om andre steder
Leirvik - Stord, Haugesund, Stavanger,
Jæren, E39, Flekkefjord, Sørlandet
Halden, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss,
Notodden, Kongsberg, Drammen, Lillehammer, Gjøvik, Elverum, Hamar
Flekkefjord, «indre bygder» Agder, E39/
E18 Vest- og Aust-Agder, Seljord, Bø,
Grenland, Larvik, Sandefjord, Tønsberg +
Steinkjer, Verdal, Levanger, Stjørdal,
Trondheim, Melhus, Støren - Østerdalen

Antall
turdager

7
6

Rabattpris ved
bestilling før 1/9

Normalpris ved
bestilling etter 1/9

Kr 7.880,- Kr 8.880,Kr 6.990,- Kr 7.990,-

Påmelding til turen :
Ekstra natt på vei til Oslo, hjemreise fra Hirtshals

Risdal Touring AS  37 93 15 15
Hjemreise fra Hirtshals
Notodden/Buskerud / Østfold :
Team Tour AS  32 80 77 80
Indre Østland : Risdal Touring AS  37 93 15 15
Hjemreise fra Hirtshals

6
7

Kr 6.990,- Kr 7.990,-

Risdal Touring AS  37 93 15 15

Kr 8.380,- Kr 9.380,-

Ekstra natt på vei til Oslo, hjemreise Kiel - Oslo
Brustad Busstrafikk AS  74 08 87 00
Risdal Touring AS  37 93 15 15

Ålesund, Kristiansund, Molde, Åndalsnes, Dombås, Gudbrandsdal + Mjøsa

7

Kr 8.380,- Kr 9.380,-

Ekstra natt på vei til Oslo, hjemreise Kiel - Oslo
Turistbussen Ålesund AS  70 14 33 16
Risdal Touring AS  37 93 15 15

Røros, Tynset, Alvdal, Østerdalen, Rena,
Elverum, Hamar, Eidsvoll, Oslo

6

Kr 7.490,- Kr 8.490,-

Hjemreise Kiel - Oslo
Trønderbilene AS  915 48 825
Risdal Touring AS  37 93 15 15

Bergen, Voss, Lærdal, Gol

7

Kr 8.380,- Kr 9.380,-

Ekstra natt på vei til Oslo, hjemreise Fjordline
Risdal Touring AS  37 93 15 15

Valdres, Fagernes, Hønefoss

6

Kr 7.490,- Kr 8.490,-

Hjemreise Kiel - Oslo
JVB Reiser  61 36 59 00

