8 dager : 25. november - 2. desember 2018
NYHET! Vi kombinerer så mye av så meget. Fra Stavanger i vest, Sørlandet og Telemark setter vi kursen
mot Göteborg. Lysende Liseberg! Vi reiser fra
Karlskrona til Gdynia med Stena Line. Er innom
Torun på vår vei til Wroclaw - av mange regnet som
likeså flott som Krakow. 3 netter her. Avslappende.
Deilig hotell. Midt i byen. Videre til Berlin for middag og overnatting. Gjennom deler av Tyskland.
Shopping. Julemarked. Kos og glühwein. Duften av
nybrente mandler. Siste overnatting i Kolding og
deretter hjem fra Hirtshals. Pakk kofferten! Bestill!

8 dager fra
kun kr 8.990,pr person i delt dobbeltrom ved
bestilling før 1. sept. 2018,
deretter kr 9.990,- pr person
Avreisedato: søndag 25. november
2018 - retur søndag 2. desember

Dag 1, søndag 25. november 2018 : Stavanger/Sørlandet/Telemark - Sandefjord Strömstad - Göteborg, ca 480 km fra
Kristiansand : Vi starter fra Stavanger i
vest og kjører langs E39 mot Kristiansand.
Mulighet for påstigning underveis - og vi
fortsetter østover E18 gjennom Aust-Agder
og Telemark, stadig med mulighet for påstigning. Ferje fra Sandefjord til Strömstad
og frem til Göteborg for middag og overnatting.
Dag 2, mandag 26. november 2018 :
Göteborg - Karlskrona, ca 360 km : Frem
til Karlskrona for ferjeoverfart med Stena
Line AB til Gdynia. Overnatting i gode lugarer om bord.
Dag 3, tirsdag 27. november 2018 : Gdynia - Torun - Wroclaw, ca 480 km : Frokost om bord. Vi fortsetter deretter langs
gode motorveier frem til Torun for et
stopp midt på dagen. Flott julemarked her
- før vi fortsetter frem til Wroclaw, som av
mange betraktes som like flott og attraktiv
som Krakow.

vember 2018 : I Wroclaw : Vi koser oss på
deilig hotell i Wroclaw - sentrumsnært og
har både frokost og middag under oppholdet her. Gangavstand til julemarkedet.
Dag 6, fredag 30. november 2018 :
Wroclaw - Berlin, ca 350 km : Frokost og
avreise. Vi kjører ut av Polen og frem til
Berlin. Tid til å besøke julemarked om
ettermiddagen - før middag og overnatting.
Dag 7, lørdag 1. desember 2018 : Berlin Flensburg - Aarhus, ca 610 km : Avreise
etter frokost. Vi kjører langs den gamle
«transittveien», opp forbi Lübeck og frem
til Flensburg. Middag underveis. Grensehandel og overnatting i området ved Aarhus.
Dag 8, søndag 2. desember 2018 : Aarhus
- Hirtshals - Kristiansand (Larvik) - Sørlandet/Stavanger/Grenland, ca 190 km til
Hirtshals: Frokost på hotellet før avreise
og vi kjører frem til Hirtshals. Ferjeoverfart med Superspeed, enten kl 12.15 til
Kristiansand eller kl 12.45 til Larvik - valgfritt. Buss videre fra Larvik / Kristiansand
til avstigningssteder.

Turprisen inkluderer:
 bussreise i moderne helturistbuss
kjørt av erfaren sjåfør
 velorientert reiseleder med på
hele turen
 ferjeoverfarter Sandefjord Strömstad, Karlskrona - Gdynia og
Hirtshals - Kristiansand (for de som
ønsker Hirtshals - Larvik)
 1 overnatting om bord i delt innvendig dobbeltlugar m/ dusj/WC på
overfarten Karlskrona - Gdynia
 totalt 6 hotellovernattinger i delt
dobbeltrom m/ dusj/WC på 3-4
stjerners hoteller underveis
 totalt 7 frokoster i løpet av turen
 totalt 7 middager i løpet av turen
 utflukter med bussen inkludert,
men inngangsbilletter tilkommer
 alle veiavgifter og bompenger
Tillegg for enkeltlugar på utreisen
fra Karlskrona, innvendig - kr 380,pr person. Tillegg for utvendig lugar
på samme utreise, kr 175,- pr person. 2 x dette tillegget for utvendig
enkelt.
Tillegg for enkeltrom på hotellene,
totalt 6 netter = kr 1.350,- pr person
Forbehold om endringer som følge
av forhold utenfor vår kontroll!

Booking :  37 93 15 15

Dag 4 - 5, onsdag 28. og torsdag 29. no-

Transportvegen 17, 4735 EVJE

 37 93 15 15 www.touring.no

