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Kortere turer - med store opplevelser. Det vet vi 
at våre gjester setter pris på! Ved Hannover har vi 
ofte hatt en såkalt mellomovernatting på våre tu-
rer, og mange har satt pris på å bo på det komfor-
table H+ Hotel Hannover, beliggende like utenfor 
storbyen. Ofte har vi hørt utsagnet ; «her kunne vi 
tenkt oss å bo mer enn en natt!». Vel, nå har du 
sjansen og vi har lagt opp en tur hit med 3 over-
nattinger - og med deilig frokostbuffèt og middag 

på hotellet hver kveld. Utfluktene gjør oss 
bedre kjent med både Hannover, og vi kjører 
en tur til Wernigerode i Harz-området. Turen 

vår starter med utreise fra Oslo, med DFDS Sea-
ways. Et behagelige ferjecruise tar oss frem til 
København, og vi kjører gjennom «Kongens by» 
før vi fortsetter til Rødbyhavn og en kort ferjetur 
til Puttgarden. 3 netter på godt, sentralt belig-
gende hotell her - 2 hele dager til disposisjon - 
før vi kjører til Jylland for siste overnatting og 
hjem fra Hirtshals med ferje til Kristiansand. 

 

6 dager : 26. - 31. mars 2018 
 

Dag 1, mandag 26. mars 2018 : Ber-
gen/Stavanger/Sørlandet/Grenland - 
Oslo, ca 555 km : Vi starter turen fra 
Bergen for å kjøre over fjellet til Oslo 
og fra Stavanger Byterminal og kjører 
sørover E39 mot Kristiansand. Mulig-
het for påstigning underveis. Også 
videre østover E18 gjennom Aust-
Agder, Telemark, Vestfold og Buske-
rud samt i Oslo blir det mulighet for 
påstigning. Ved Vippetangen er vi ut-
på 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 dobbeltluga-
rer 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 kvel-

den om bord er til fri disposisjon - kos 
dere! 
 

Dag 2, tirsdag 27. mars 2018 : Kø-
benhavn— Hannover, ca 490 km : Vi 
starter med deilig frokostbuffèt om 
bord i den flotte cruiseferjen, og be-
regner ankomst til den danske hoved-
staden kl 09.45. Når vi er kommet vel 
i land fra cruiseferjen, kjører vi ut av 
«Kongens by». Kursen settes mot Rød-
byhavn, helt syd på Lolland. Ferjen 
bringer oss over Fehmer Belt til Putt-
garden, og turen over tar en liten 
time. Raskt er vi ute på det gode, tys-
ke motorveinettet og vi følger A1 sør-
over, forbi Lübeck og Hamburg - ut på 
Lüneburger Heide og frem til, hotellet 
like ved Hannover, hvor vi sjekker inn 
for middag og overnatting 3 netter på 
komfortable H+ Hotel Hannover. Opp 
gjennom årene har hotellet skiftet 
navn og kjedetilknytning flere ganger 

- men det vil nok være velkjent for 
for mange, selv om kanskje navnet er 
nytt. 
 

Dag 3 - 4, onsdag 28. - torsdag 29. 
mars 2018 : I Hannover / utflukt til 
Wernigerode : Frokost og middag på 
hotellet hver dag. Første dagen bruker 
vi for å gjøre oss bedre kjent med 
storbyen Hannover. Vi får med oss en 
lokalkjent byguide som viser oss de 
mest interessante severdighetene i 
byen, og rundturen avsluttes med tid 
til fri disposisjon - shopping på egen 
hånd, lunsj, rusletur i de trivelige ga-
tene eller rett slett ; bare slå seg ned 
på en koselig fortausrestaurant eller 
en ekte, tysk kneipe? Fritt valg. Bus-
sen kjører et par rundturer det korte 
stykket fra sentrum og ut til hotellet, 
og det blir derfor anledning for de 
som vil - til å slappe av litt på hotell-
rommet før det er klart for felles mid-



dag i restauranten. Andre dagen, 
skjærtorsdag - som ikke er helligdag i 
Tyskland - kjører vi utflukt til den 
idylliske byen Wernigerode som ligger 
i naturområdet Harz - ca 1,5 timers 
kjøretur med bussen hver vei. Her blir 
det også tid på egen hånd, før vi re-
turnerer til hotellet vårt og ny, felles 
middag i restauranten.  
 

Dag 5, fredag 30. mars 2018 : Han-
nover - Hamburg - Aarhus, ca 500 
km:  Vi tar farvel med hotellet vårt 
etter frokost, og vi kjører nordover 
mot storbyen Hamburg. Midt på dagen 
gjør vi et stopp her, før vi fortsetter 
nordover gjennom delstaten Schleswig
-Holstein, velkjent for mange. Lang-
fredag 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 et-

termiddagen grensen inn til Danmark 
og vi kjører en times tid nordover ; 
frem til Aarhus hvor det blir hotell-
overnatting. 
 

Dag 6, lørdag 31. mars 2018 : Aarhus 
– Hirtshals/Kristiansand – Sørlandet/
Stavanger/Grenland/Bergen, ca 190 
km: Vi spiser tidlig, men deilig frokost 
på hotellet før avreise. Raskt ut på 
motorveien og vi passerer like etter 
Hobro og Aalborg - før vi krysser under 
Limfjorden til Vendsyssel. Til Hirtshals 
ankommer vi i god tid til ferjeavgang 
med MS Superspeed I som kl 12.15 sei-
ler til Kristiansand. Mulighet for å til-
leggsbestille buffètbord om bord, som 
må gjøres ved påmelding til turen. 
Beregnet ankomst til den «sørlandske 
hovedstaden» er kl 15.30 og straks 
etter fortsetter vi vest-/østover til de 
respektive avstigningssteder. Turdel-
takere fra Bergen fortsetter i buss fra 
Stavanger og kan beregne å være 
fremme like over midnatt. 

 

6 dager 
kun kr 5.990,- 

pr person ved påmelding før 5. 
januar 2018, deretter  

kr 6.880,- 
 

Avreisedato: mandag 26. mars 
2018 - retur lørdag 31. mars 

 

Turprisen inkluderer: 

 reise i moderne helturistbuss 
kjørt av erfaren og serviceinnstilt 
sjåfør 

 ferjeoverfart Oslo - Køben-
havn, Rødbyhavn - Puttgarden 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 innven-
dig dobbeltlugar fra Oslo til Kø-
benhavn med DFDS Seaways 

 5 middager/buffétbord 

 veiavgifter og bompenger 
 

Tillegg for enkeltlugar kr 400,- pr 
person og for enkeltrom kr 1.280,
- pr person, totalt for alle 4 net-
tene på hotell. 
 

Forbehold om endringer som 
følge av forhold utenfor vår 

kontroll! 
 

Booking :  37 93 15 15 


