
Noe helt nytt, selv om Olav og Karin er godt kjent på 

alle de stedene vi skal besøke! Vi starter som så ofte 

før med å reise fra Oslo til København med DFDS Sea-

ways - og vi har forsøkt å legge turen til og kombinere 

en del steder som vi ikke tidligere har fått til i en og 

samme tur. Innom Berlin en snartur, videre Dresden og 

vi krysser grensen inn til Tsjekkia. 2 netter i den flotte 

 

11 dager : 8. - 18. april 2017 
byen Plzeň - uttales Pilsen og byen har gitt ølsor-

ten sitt navn. Midt i byen bor vi! Når vi forflytter 

oss videre, er vi innom Mozart-byen Salzburg, og vi 

krysser grensen inn til Slovenia. 3 netter på ett og 

samme hotell i idylliske Bled, med besøk i den svært 

så trivelige hovedstaden Ljubljana. Hjemreisen har vi 

også forsøkt å gjøre opplevelsesrik med overnatting i 

Nürnberg som har sin velkjente «Altstadt» og vi har 

lagt inn besøk i en av de typiske, tyske småbyer før 

siste overnattinger i Hannover og i Aalborg. Bli med!   

 

Foto : Øystein Moi 

Dag 1, lørdag 8. april 2017 : Stavanger/

Sørlandet/Telemark – Oslo, ca 330 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 Oslo reiser vi kl 

16.30 med cruiseferjen fra DFDS Seaways 

til København - og om bord har vi selvsagt 

inkludert gode lugarer, innvendig og oppe 

i båten. Vi møtes til felles og storslagent 

buffètbord i restauranten, før resten av 

kvelden om bord er fri. 
 

Dag 2, søndag 9. april 2017 : København 

- Gedser - Rostock - Berlin, ca 390 km : 

Dagen starter med deilig frokostbuffèt om 

bord på skipet, før vi ankommer til Køben-

havn kl 09.30. Straks etter ilandstigning 

styrer vi ut av den danske hovedstaden, 

frem til motorvei-nettet og sørover til 

Gedser. Herfra blir det ferjeoverfart med 

Scandlines til Rostock, en overfart på 1 

time og 45 minutter. Vi kommer i land i 

det forhenværende øst-Tyskland, som nå 

har vært gjenforent med vest i mer enn 25 

år. Dagens mål er Berlin hvor det blir inn-

sjekking for middag og overnatting. 
 

Dag 3, mandag 10. april 2017 : Berlin - 

Plzeň (Pilsen), ca 410 km : Etter en god 

frokostbuffèt på hotellet, er vi klare for 

neste etappe som nå skal ta oss frem til 

Dresden. Midt på dagen gjør vi et stopp 

her, med mulighet for å se nærmere på 

Frauenkirche og Elbuferterasse - eller slå 

seg ned på en trivelig fortausrestaurant 

om været tillater det. Like etter krysser vi 

grensen inn til Tsjekkia og vi får se gamle, 

nedslitte industribyer før vi utpå ettermid-

dagen nærmer oss en ny, vakker by - nem-

lig Plzeň. Vi sjekker inn for middag og 

overnatting på godt hotell sentralt i byen. 
 

Dag 4, tirsdag 11. april 2017 : I Plzeň : 

En lat og trivelig dag venter oss, etter 

frokost på hotellet. Vi får med oss en lo-

kalkjent guide som viser oss byen, fortel-

ler litt fra dens historie og guider oss til 

noen av byens severdigheter. Fritt valg ; 

du har også mulighet til å besøke byens 

stolthet - det lokale bryggeriet som er 

blitt verdenskjent ; Pilsner Urquell! Mange 

vet nok at det nettopp er fra den tsjekkis-

ke byen at ølsorten pils har sitt utspring. 

Middag på hotellet igjen.  
 

Dag 5, onsdag 12. april 2017 : Plzeň - 

Salzburg - Bled, ca 530 km : Tidlig fro-

kost og start på dagen i dag. Farvel med 

Tsjekkia etter hvert, og vi krysser grensen 

inn til Tyskland før vi om litt tar oss over 

enda en grense; nå til Østerrike. Snart 

etter stopper vi i Salzburg hvor vi får litt 

tid på egen hånd innen vi fortsetter sør-

over gjennom alpelandet. Vi lar oss impo-

nere av mektig og vakker natur. Inn i Slo-

venia etter hvert, en del av det tidligere 

Jugoslavia og det første landet til å løsrive 

seg i 1991. Vi kommer frem til Bled hvor vi 

skal bo 3 netter på vårt gode og sentrums-

Bled 



nære hotell. Middag. 
 

Dag 6 og 7, torsdag 13. og fredag 14. 

april 2017 : I Bled / utflukt til Ljubljana, 

ca 120 km : Vi spiser frokost og middag på 

vårt hotell hver dag - og første dagen un-

der oppholdet er til fri disposisjon i Bled. 

Andre dagen kjører vi en knapp times tid 

frem til den slovenske hovedstaden Ljubl-

jana - en by våre gjester garantert kom-

mer til å trives i. Vi får med oss en lokal-

kjent guide et par, tre timer før det blir 

tid på egen hånd til å utforske byen nær-

mere. Noen vil kanskje ta liftheisen opp til 

slottet som kneiser nesten som en borg 

over byen? I kveldingen returnerer vi til 

vårt hotell. 
 

Dag 8, lørdag 15. april 2017 : Bled - 

Nürnberg, ca 540 km : Frokost og avreise 

fra Bled. En ny, opplevelsesrik dag venter. 

Snart farvel med Slovenia, inn i Østerrike 

og nordover. Vi kommer inn i Tyskland og 

vi passerer München. Underveis stopper vi 

selvsagt med jevne og behagelige mellom-

rom - som alltid på våre turer. Ved Nürn-

berg stopper vi for kveldens middag og 

overnatting. 

 

Dag 9, søndag 16. april 2017 : Nürnberg - 

Hannover, ca 460 km : Vi nyter vår fro-

kost og finner så igjen våre seter i den 

komfortable turbussen. På gode, tyske 

motorveier glir milene raskt unna - og vi 

nærmer oss de nordlige deler av dette 

viktige, europeiske landet. Midt på dagen 

gjør vi stopp for å rusle litt og mulighet 

for å kjøpe seg litt mat i en av de hygge-

lige landsbyene fulle av bindingsverkshus 

som er så typiske for området. Når vi har 

gjort unna siste etappen denne ettermid-

dagen kommer vi til Hannover for middag 

og overnatting. 
 

Dag 10, mandag 17. april 2017 : Hanno-

ver - Flensburg - Aalborg, ca 610 km : Vi 

både venner oss til, og vi liker godt de 

tyske frokostene! Mette setter vi oss igjen 

«i fart», nordover Lüneburger Heide og 

videre forbi storbyen Hamburg langs den 

kjøretraséen vi finner ut har minst kø. Her 

bygges det og motorveiene utvides! Ved 

Flensburg blir det et lite stopp for grense-

handel, mens vi etter å ha krysset grensen 

inn til Danmark stopper litt lenger nord for 

å spise dagens middag på en hyggelig, 

dansk kro. Siste overnatting 

på denne turen har vi lagt til 

Aalborg-området. 
 

Dag 11, tirsdag 18. april 

2017 : Aalborg - Hirtshals - 

Krist iansand/Sørlandet/

Stavanger/Telemark/Oslo, 

ca 60 km : Deilig, dansk 

morgenmat før vi setter oss i 

bussen for siste etappe uten-

lands. Frem til Hirtshals og 

derfra ferjeoverfart med MS Superspeed I 

kl 12.15 til Hirtshals. Allerede kl 15.30 

beregner vi landkjenning og vi fortsetter 

straks etter vest-/østover i forhold til hvor 

våre gjester kommer fra. 

 

 

 

11 dager 

kun kr 11.550,- 
pr person ved påmelding før 15. 

januar 2017, deretter kr 13.330,- 
 

Avreisedato: Lørdag 8. april 2017 - 

retur tirsdag 18. april 
 

Turprisen inkluderer: 

� reise i moderne helturistbuss kjørt 

av dyktig sjåfør, Olav Lj. Risdal 

� velorientert reiseleder fra Risdal 

Touring, Karin Næss 

� ferjeoverfarter Oslo - København, 

Gedser - Rostock og Hirtshals -  

Kristiansand 

� 1 overnatting i innvendige dobbelt-

lugarer m/ dusj/WC fra Oslo til Kø-

benhavn med DFDS Seaways 

� totalt 9 hotellovernattinger i delt 

dobbeltrom m/ dusj/WC på 3-4 

stjerners hoteller underveis 

� 10 frokoster 

� 10 middager 

� lokalguide i Plzeň og i Ljubljana 

� veiavgifter og bompenger 
 

Tillegg for enkeltlugar i forbindelse 

med ferjeoverfarten kr 350,- pr per-

son. Tillegg for enkeltrom kr 1.590,- 

pr person, totalt for alle 9 hotell-

overnattingene. 
 

Forbehold om endringer som følge 

av forhold utenfor vår kontroll! 

Booking : ���� 37 93 15 15 

Markedsplassen i Plzeň 

Koselig tysk by med bindingsverkshus, her Hann. Münden 


