6 dager : 26. - 31. mars 2018
Kortere turer - med store opplevelser. Det vet vi
at våre gjester setter pris på! Rostock, beliggende
ved Østersjø-kysten og i det som tidligere var ØstTyskland - er så avgjort en by verdt en reise. Den
har en trivelig bykjerne, slik vi kjenner fra mange
tyske små– og mellomstore byer. Ideéll å rusle ut
fra hotellet i, kikke litt i butikker og på liv og
folk, slå seg ned på en fortausrestaurant eller ny-

Dag 1, mandag 26. mars 2018 : Bergen/Stavanger/Sørlandet/Grenland Oslo, ca 555 km : Vi starter turen fra
Bergen for å kjøre over fjellet og fra
Stavanger Byterminal og kjører sørover E39 mot Kristiansand. Mulighet
for påstigning underveis. Også videre
østover E18 gjennom Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud samt i
Oslo blir det mulighet for påstigning.

te en god lunsj på en av byens restauranter. At
det også er stort påskemarked i byen når vi
oppholder oss her, gjør det hele enda mer attraktivt. Turen vår starter med utreise fra Oslo,
med DFDS Seaways. Et behagelige ferjecruise tar
oss frem til København, og vi tar oss tid til å se
litt nærmere på «Kongens by» før vi fortsetter til
Gedser og en kort ferjetur til Rostock. 3 netter
på godt, sentralt beliggende hotell her - 2 hele
dager til disposisjon - før vi kjører til Jylland for
siste overnatting og hjem fra Hirtshals.

Ved Vippetangen er vi utpå ettermiddagen og vi stiger om bord i cruiseferjen til DFDS Seaways, MS Pearl of
Scandinavia, som kl 16.30 har avgang
til København. Om bord er det overnatting i innvendige dobbeltlugarer
m/ dusj/WC, alle beliggende oppe i
båten. Vi har inkludert det store
buffètbordet om bord til våre gjester,
inkludert 1 fri drikke. Resten av kvelden om bord er til fri disposisjon - kos
dere!

Dag 2, tirsdag 27. mars 2018 : København - Rostock, ca 160 km : Vi
starter med deilig frokostbuffèt om
bord i den flotte cruiseferjen, og beregner ankomst til den danske hovedstaden kl 09.45. Når vi er kommet vel
i land fra cruiseferjen, kjører vi bort
til området ved Tivoli - og vi gjør oss
litt kjent med «Kongens by». Kursen
settes mot Gedser på sydspissen av
Falster. Ferjen bringer oss fra Gedser
til Rostock, og turen over tar 2 ½
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6 dager
kun kr 5.990,pr person ved påmelding før 5.
januar 2018, deretter
kr 6.880,time. Vel i land kjører vi det korte
stykket fra ferjehavnen og frem til
vårt sentralt beliggende hotell; Radisson Blu Hotel Rostock. Rostock har
gjennom tidene vært en svært viktig
sjøfarts– og handelsby, den var med i
det velkjente Hansaforbundet, hvor
bl.a. også Bergen var med, og byen er
i dag den nest største østersjøhavnen i
Tyskland. Middag inkludert på hotellet
første kvelden.
Dag 3 - 4, onsdag 28. - torsdag 29.
mars 2018 : I Rostock / utflukt til
Stralsund : Frokost på hotellet hver
dag. Vi har gangavstand til alle byens
shopping-, restaurant– og markedstilbud. Første dagen har vi derfor ikke
noe spesielt program, annet enn at de
som vil kan rusle en liten runde sammen med sjåføren for å bli kjent med
sted og område. Rostock har i overkant av 200.000 innbyggere og er dermed, i norsk målestokk, å regne som
en storby. Byen er stor nok til å ha
alle tilbud man forventer å finne i en
by, mens den er liten nok til å være
sjarmerende og koselig. Når vi er her,
arrangeres det også et stort påskemarked i byen - mindre variant av det
vi kjenner som julemarked og med
andre produkter. Liv og røre! Andre
dagen tilbyr vi frivillig utflukt til Stralsund for de som ønsker å bli med. Her
er vi bokstavelig talt ved «porten» av
Rügen, den kjente ferieøya her ved
Østersjøen som er et eldorado for
sommerturister. For de som ikke ønsker å gå ut for å spise helt på egen
hånd disse to kveldene i Rostock, blir
det mulig å gå med vår sjåfør til et
hyggelig sted / restaurant (ikke inkl.).
Dag 5, fredag 30. mars 2018 :
Rostock - Kolding, ca 370 km : Etter

nok en deilig frokostbuffèt på hotellet
vårt, er det klart for avreise og farvel
med Rostock for denne gang. Kjøreturen bringer oss raskt inn i Tyskland. Vi
skal følge kysten av Østersjøen, litt
inn i landet, langs Ost-See-Autobahn
videre vestover mot Lübeck. Litt videre opp gjennom delstaten SchleswigHolstein stopper vi ved den idylliske
byen Schleswig. Her får vi med oss en
lokalkjent guide som viser oss litt av
denne flotte byen. Langfredag er en
av de få dager i året hvor absolutt alt
av grensehandel er stengt, men siden
vi allerede har vært på tur noen dager
har vi nok unnagjort den shoppingen
vi skal. Middag spiser vi denne dagen
(inkl.) på en hyggelig kro eller restaurant. Vi krysser ut på ettermiddagen
grensen inn til Danmark og vi kjører
en times tid nordover ; frem til Kolding hvor det blir hotellovernatting.
Dag 6, lørdag 31. mars 2018 : Kolding – Hirtshals/Kristiansand – Sørlandet/Stavanger/Grenland/Bergen, ca
280 km : Vi spiser tidlig, men deilig
frokost på hotellet før avreise. Raskt
ut på motorveien og vi passerer like
etter Vejle, Horsens og Århus - før vi
krysser under Limfjorden ved Aalborg.
Til Hirtshals ankommer vi i god tid til
ferjeavgang med MS Superspeed I som
kl 12.15 seiler til Kristiansand. Mulighet for å tilleggsbestille buffètbord
om bord, må i tilfelle gjøres ved påmelding til oss. Beregnet ankomst til
den «sørlandske hovedstaden» er kl
15.30 og straks etter fortsetter vi vest
-/østover til de respektive avstigningssteder. Turdeltakere fra Bergen fortsetter i buss fra Stavanger og kan beregne å være fremme like over midnatt.

Avreisedato: mandag 26. mars
2018 - retur lørdag 31. mars
Turprisen inkluderer:
 reise i moderne helturistbuss
kjørt av erfaren og serviceinnstilt
sjåfør
 ferjeoverfart Oslo - København, Gedser - Rostock og Hirtshals - Kristiansand
 totalt 4 hotellovernattinger i
delt dobbeltrom m/ dusj/WC på
3-4 stjerners hoteller underveis
 5 frokoster
 1 overnatting om bord i innvendig dobbeltlugar fra Oslo til København med DFDS Seaways
 3 middager/buffétbord
 veiavgifter og bompenger
Tillegg for enkeltlugar kr 400,- pr
person og for enkeltrom kr 1.280,
- pr person, totalt for alle 4 nettene på hotell.
Forbehold om endringer som
følge av forhold utenfor vår
kontroll!
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