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 37 93 15 15    www.touring.no 

 
 

1. dag, tirsdag 28.november 2017: 

Stavanger/Sørlandet/Grenland - Karl-

stad: Vi starter opp i Stavanger kl 

04.00 og kjører E39 sørover. Vi henter 

opp på de forskjellige påstigningssteder 

underveis. Fra Kristiansand har vi avrei-

se 08.30  I god tid beregner vi ankomst 

til Sandefjord og vi seiler kl 13.30 med 

Color Line over ytre Oslofjord, forbi 

Færder Fyr, til Strömstad. Om bord er 

det anledning til å få kjøpt seg en mat-

bit før vi ca kl 16.00 klapper til kai. 

Straks etter fortsetter vi kjøreturen 

innover Sverige, forbi Åmål og Säffle - 

frem til Karlstad og vårt hotell for nat-

ten. 
 

2. dag, onsdag 29. november 2017: 

Karlstad - Stockholm: Frokost på ho-

tellet. Vi kjører så straks mot Stock-

holm, forbi kjente steder som Karlskoga 

og Örebro - og ved ankomst til den 

svenske hovedstaden kjører vi til Varta-

hamnen for ombordstigning i TallinkSil-

ja sin flotte cruiseferje som kl 16.45 

seiler til Helsingfors. Nå skal vi på et 

lite cruise og bo 2 netter på skipet, og 

vi har inkludert buffètmiddag og frokost 

begge dager om bord. Ellers er det fritt 

frem for kos og avslapning om bord til 

langt ut i de små timer.  
 

3. dag, torsdag 30. november 2017: I 

Helsinki: Deilig frokostbuffét før vi 

ankommer Helsingfors kl 10.30 lokal 

tid, som er en time foran oss. Vi stiger i 

land for å nyte hovedstaden i Finland 

noen timer. I Helsingfors finner vi 

store, kjente varehus som er julepyntet 

for de store shoppingopplevelser! I god 

tid før  ferjeavgang kl 17.00 er vi igjen 

Bli med oss på førjulstur til 
Helsingfors. En opplevelse! 

Vi har laget en spennende variant, en 5 dagers tur hvor vi smaker på julen i 
Gamla Stan, Stockholm - og får et førjulscruise med TallinkSilja til den vakre 
hovedstaden i Finland. På utreise og returen har vi lagt opp til overnatting i 
Karlstad. Bli med på en opplevelsesrik tur! 

5 dager, 28.november - 2. desember 2017 



klare om bord og vi skal atter spise fra 

det store buffètbord i restauranten. Alt 

mens vi hygger oss med gode reisefeller 

og nyter minnene fra en julepyntet, 

finsk hovedstad! 
 

4. dag, fredag 1. desember 2017: 

Stockholm - Karlstad: Under innsei-

lingen i den vakre skjærgården til 

Stockholm nyter vi buffètfrokost i res-

tauranten - og kl 09.45 (lokal tid) er vi 

klare til ilandstigning. Her venter vår 

buss og sjåfør oss og kjører oss til Slot-

tet og Gamla Stan. Her får vi noen hyg-

gelige timer på julemarkedet. Noe godt 

å spise finner man også her (ikke inkl.), 

før vi igjen setter oss i vår behagelige 

buss. Snart er vi på vei ut av den svens-

ke hovedstaden. Ferden går vestover og 

underveis stopper vi som alltid med 

behagelige og jevne mellomrom. På 

kvelden sjekker vi inn på et av våre 

samarbeids hoteller i Karlstad. 
 

5. dag, lørdag 2. desember 2017: 

Karlstad - Grenland/Sørlandet/

Stavanger: Nær sagt som vanlig, vi 

starter dagen med god hotellfrokost før 

det er på tide å pakke i bussen og reise 

av sted. Vi kjører vestover og ved Ørje 

passerer vi grensen. Videre  til Moss og 

derfra med ferje over Oslofjorden til 

Horten. Kort, raskt og effektivt. Vel 

over tar vi oss opp til E18 og følger den-

ne sørover mot de respektive hjemste-

der. Utpå kvelden beregner vi å være i 

Kristiansand, mens vi beregner å være 

fremme i Stavanger omkring midnatt.  
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Stockholm 

5 dager 
kun kr 4.090,- 

 

pr person ved påmelding før 1. 

september 2017, deretter kr 

4.690,- 
 

Avreisedato: 28. november - re-

tur 2. desember 2017 
 

Turprisen inkluderer: 

 reise i moderne helturistbuss 

 dyktig sjåfør som er godt kjent 

og serviceinnstilt 

 ferjeoverfarter Sandefjord - 

Strømstad/Stockholm - Helsingfors 

t/r/Moss - Horten 

 totalt  2 hotellovernattinger  i 

dobbeltrom  

 totalt  2 netter i innvendig dob-

beltlugar på TallinkSilja 

 2x buffet om bord på TallinkSilja 

 4 frokoster 

 veiavgifter og bompenger  
 

Tillegg for enkeltrom kr 590,- og enkel 

lugar kr 390,- 
 

Forbehold om endringer som følge av 

forhold utenfor vår kontroll! 
 

Booking :  37 93 15 15 


