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1. dag, søndag 3. desember 2017: Stav-

anger/Sørlandet/Grenland - Oslo: Avreise 

fra Stavanger kl 05.45. Vi kjører videre 

sørover langs E39 og stopper for påstigning 

underveis. Kl 10.15 er det beregnet avreise 

fra Kristiansand. Herfra går turen østover 

og i god tid beregner vi ankomst til Oslo. Kl 

16.30 seiler vi med DFDS Seaways til Kø-

benhavn. Ombord har vi reservert inn-

vendige dobbeltlugarer. Det er flere 

alternativer til hvor middagen kan inn-

tas om bord, men for de som ønsker 

det er det mulig å bestille Julebuffèt 

ved påmelding til turen. Vi koser oss 

med show og hyggelig samvær om bord 

resten av kvelden. Ca 320 km fra Kris-

tiansand. 

 2. dag, mandag 4. desember 2017: Kø-

benhavn - Gedser - Rostock - Dresden: Vi 

nyter frokosten under innseilingen til Kø-

benhavn og kl 09.45 klapper det store ski-

pet til kai. Vi tar oss straks ut av den dans-

ke hovedstaden, og ferden går sørover - 

over Sjælland, mot Lolland og Falster. Fra 

Gedser tar vi ferjen til Rostock i det for-

henværende Øst-Tyskland. Ferjeturen tar 1 

time og 45 minutter. Om bord beregner vi 

å ta lunsjpausen (ikke inkl.), så slipper vi å 

stoppe så fort igjen. Vel i land fortsetter vi 

på gode, tyske motorveier forbi Berlin - og 

videre frem til Dresden. Underveis gjør vi 

et stopp slik at vi kan få anledning til å 

kjøpe oss middag (ikke inkl.) Vel ankommet 

Dresden tar vi inn på vårt hotell for natten.   

3. dag, tirsdag 5. desember 2017: Dres-

den - Praha: Vi starter dagen med deilig 

frokost. Deretter koser vi oss noen timer på 

 

8 dager, 3.-10. desember 2017 



julemarkedet i Dresden før vi på ettermid-

dagen igjen setter oss i vår komfortable 

buss. Snart krysser vi grensen, og med alle 

formaliteter ordnet her, er vi snart i Tsjek-

kia. De første inntrykk av landet fester seg 

for de som ikke har vært her før. Utpå kvel-

den beregner vi ankomst til Praha og det 

blir innsjekking for overnatting 3 netter på 

vårt hotell Ibis Old Town. Hotellet holder 

bra standard og ligger meget sentralt i 

Gamlebyen. Ca 150 km. 

4.- 5. dag, onsdag 6. desember og torsdag 

7. desember 2017: I Praha: Frokost på 

hotellet før det blir anledning til å være 

med på guidet rundtur i Praha - som tar 

formiddagen. Denne rundturen koster kr 

175,- pr person. Turen tilbys uavhengig av 

hvor mange som melder seg. Ettermiddagen 

er til fri disposisjon. Neste dag bruker vi til 

å kose oss på julemarked. Praha er en virke-

lig flott turistby - og den har mye å by på! 

Her finner man historiske minnesmerker og 

man får se et land som fortsatt er ørlite i 

brytningen mellom øst og vest. For de som 

ønsker å være med sjåføren ut for å spise 

på restaurant om kveldene (ikke inkl.), er 

det anledning til å følge med. Ingen skal 

behøve å føle seg overlatt til seg selv.  Det 

blir mulighet for å bli med på folklorefore-

stilling en av kveldene for de som ønsker 

det!  

6. dag, fredag 8. desember 2017: Praha - 

Magdeburg: Etter en deilig frokost setter 

vi oss i bussen. Nå kjører vi nordover og 

passerer grensen utpå formiddagen. Midt på 

dagen tar vi noen timers pause i Leipzig. 

Her er det, som i alle Tyske byer også jule-

marked. Vi benytter anledningen til å få oss 

litt å spise her. Videre går turen til Magde-

burg, hvor vi sjekker inn på vårt hotell. Ca 

380 km 

7. dag, lørdag 9. desember 2017: Magde-

burg - Kolding: Frokost på hotellet før vi 

pakker ut og setter oss i vår komfortable 

buss med kurs nordover. Vi ankommer den 

tysk/danske grensen ved Flensburg på etter-

middagen. Her får vi tid til litt shopping før 

vi kjører E45 nordover til Kolding hvor vi 

skal overnatte den siste kvelden. Ca 530 km 
8. dag, søndag 10. desember 2017: Kol-

ding - Hirtshals - Kristiansand - Sørlandet/

Stavanger/Grenland: Etter nok en deilig 

frokost, eller morgenmad som det heter på 

dansk, legger vi ut på landeveien i vår beha-

gelige buss for siste etappe i utlandet for 

denne gang. Veien fører oss forbi kjente 

byer som Vejle og Århus. Utpå formiddagen 

passerer vi også Aalborg og snart etter er vi 

i Hirtshals. Herfra blir det ferjeoverfart kl 

12.15 med MS Superspeed 1 til Kristiansand. 

Tiden om bord er til fri disposisjon, straks 

etter ilandstigning og tollklarering i Kris-

tiansand fortsetter vi øst– og vestover til de 

respektive avstigningssteder hvor turen av-

sluttes. Ca 280 km til Hirtshals. 

  

  

 

8 dager 
kun kr 5.990,- 

pr person ved påmelding før 1. sep-

tember 2017, deretter kr 6.990,- 
 

Avreisedato: 3. desember - retur 10. 

desember 2017 
 

Turprisen inkluderer: 

 reise i moderne helturistbuss 

 dyktig sjåfør som er godt kjent og 

serviceinnstilt 

 ferjeoverfart Oslo-København med 

innvendig lugar 

 ferje Gedser - Rostock 

 ferje Hirtshals - Kristiansand 

 totalt 7 hotellovernattinger i delt 

dobbeltrom m/ dusj/WC  

 7 frokoster 

 alle veiavgifter og bompenger  
 

Tillegg for enkeltrom og enkellugar  

kr 1.890,- totalt for alle 7 nettene 

 

Tilleggs bestilling ved påmelding til turen: 

Julebuffèt DFDS utreise kr 320,- 

Lunsjbuffèt Color Line kr 289,- 
 

Forbehold om endringer som følge av 

forhold utenfor vår kontroll! 

Booking :  37 93 15 15 

 Dresden 


