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Bli med på trivelig danse– og hyggetur 
med Åsetrallen til idylliske Harz-området 
i Tyskland. Hele 4 netter skal vi bo på   
Hotel der Achtermann, beliggende midt i 
Goslar by - mindre enn et steinkast inn til 
gågaten. Her får vi vår «base» for utfluk-
ter og våre turistopplevelser! Quedlinburg 
- som står på UNESCO’s verdensarvliste - 

er bare et av besøksmålene under opphol-
det vårt. Åsetrallen spiller opp til dans 
om kveldene, tradisjonen tro. Hjemreisen 
blir ikke mindre opplevelsesrik ; ferje-
cruise med fantastiske Color Line fra Kiel! 
God mat, show og underholdning om bord 
før ankomst Oslo neste morgen….. 

 

Dag 1, lørdag 28. april 2018 : Stav-
anger/Sørlandet/Grenland - Kristian-
sand - Hirtshals - Kolding, ca 280 km 
fra Hirtshals : Avreise fra Stavanger 
på formiddagen og videre langs E39 
mot Kristiansand. Fra Grenland starter 
vi i Skien og Porsgrunn, deretter via 
Telemarksporten og sørover E18 gjen-
nom Aust-Agder til Kristiansand. Kl 
15.30 er vi klare for ombordstigning i 
MS Superspeed I som seiler kl 16.30 til 
Hirtshals. Etter ombordstigning møtes 
vi i  buffètrestauranten med det vel-
klingende navnet «Catch Me If You 
Can» på dekk 8 for å spise fra det 
store buffetbordet som står dekket 
der. Vi har hele ettermiddagen og tid-
lig kveld til å kose oss ombord og vi 
beholder våre seter i restauranten 
helt frem til ankomst Hirtshals kl 
19.45. Etter ankomst setter vi oss i 

vår behagelige buss og det bærer stra-
ke veien sørover E45, frem forbi kjen-
te byer som Aalborg, Aarhus og Vejle - 
før vi kommer frem til Kolding og ho-
tellovernatting.  
 

Dag 2, søndag 29. april 2018 : Kol-
ding - Goslar, ca 480 km : Vi starter 
dagen med en deilig hotellfrokost, før 
vi igjen finner våre seter i den kom-
fortable turbussen. Ferden bringer oss 
frem til grensepassering inn i Tysk-
land. Etter et kort stopp her er det 
klart for gjennomreise - reise gjennom 
den tyske delstaten Schleswig-
Holstein. Storbyen Hamburg passerer, 
på hvilken kant og vei avgjøres av tra-
fikkbildet den aktuelle dagen og om 
der er kø. Vi kommer ut i landskaps-
området Lüneburger Heide - et vel-
kjent myr– og lyngområde som er at-
traktivt som utfluktsområde for mang 

en urban tysker med friluftsinteresser. 
Utpå ettermiddagen nærmer vi oss 
Harz-området og vi sjekker etter hvert 
inn på sentralt beliggende Hotel der 
Achtermann. I praksis ligger hotellet 
ved enden av gågåten og det er derfor 
kort, kort gangavstand til byen butik-
ker, uterestauranter og kaféer. Alle 
muligheter til å kose seg! 
 

Dag 3 - 5, mandag 30. april - onsdag 
2. mai 2018 : I Goslar / utflukter : 
Første dag i Goslar, nyter - som vi skal 
gjøre alle dager her - en deilig fro-
kostbuffèt i hotellets restaurant. Den-
ne mandagen er det «heksenes dag» - 
eller Walpurgis -  i Goslar, vi er jo rett 
i nærheten av Bloksberg, må vite…. 
Det blir et yrende liv i byen, mange 
kommer i utkledning og onde tunger 
vil vel kanskje også ha det til at en-
kelte ikke trenger å kle seg ut i det 



hele tatt…? Om kvelden, frem til mid-
natt - er det musikk og show på torget 
i byen, med fri inngang. Tirsdag er det 
utflukt til klokkemuseum og til et 
glassblåseri rett i nærheten hvor vi 
forhåpentligvis kan se både produk-
sjon, og hvor vi helt opplagt kan få 
kjøpt produktene som produseres! 
Siste oppholdsdagen i Goslar bruker vi 
på utflukt til Quedlinburg og Werni-
gerode, 2 meget spesielle, flotte og 
vel bevarte middelalderbyer i områ-
det. Det blir begge steder tid på egen 
hånd, tid til å slappe av, rusle rundt, 
shoppe - kjøpe seg noe å spise eller 
bare sitte ned for å betrakte folkeli-
vet. Det er godt å være på tur, få med 
seg nye opplevelser, minner til å leve 
på når man kommer tilbake til hverda-
gen hjemme! 
 

Dag 6, torsdag 3. mai 2018 : Goslar - 

Kiel, ca 330 km : Frokost på hotellet 
før avreise og farvel med vårt vert-
skap for denne gang. Vi kjører strake 
veien over Lüneburger Heide, frem 
forbi Hamburg og til Landehauptstadt 
Kiel - «landshovedstaden» Kiel, byen 
er jo faktisk hovedstad i delstaten 
Schleswig-Holstein. Her skal vi ikke 
oppholde oss svært lenge, vi stiger om 
bord i Color  Lines MS Color Magic som 
kl 14.00 seiler til Oslo. Vi nyter sei-
lingen ut Kieler Förde (Kiel-fjorden) 
før vi kl 17.00 møtes til stort, felles 
buffètbord i skipets «Grand Buffet» 
forut på dekk 6. Vi nyter de av de 
mange rettene som tilbys, og i tillegg 
har vi inkludert 1 fri drikke (øl/glasss 
vin/mineralvann) til måltidet. Resten 
av kvelden om bord er til fri disposi-
sjon, men vi minner om skipets mange 
fasiliteter og tilbud, og ikke minst det 

store showet som spilles i «Show 
Lounge» forut på dekk 7 hver kveld i 2 
omganger. Ellers er vi vel alle litt be-
tatt av «Observation Lounge» øverst i 
skipet, hvor det bl.a. er fascinerende 
å sitte å se når skipet passerer under 
Storebæltsbroen omkring midnatt. 
 

Dag 7, fredag 4. mai 2018 : Oslo - 
Grenland/Sørlandet/Stavanger, ca 
330 km til Kristiansand : Rolig start 
på dagen, mens skipet sakte og sikkert 
manøvrer seg inn Oslofjorden etter å 
ha passert Færder Fyr. Dette er det 
nok kun morgenfuglene som får med 
seg, mens frokosten sannsynligvis for-
tæres mens Oscarsborg sakte glir forbi 
utenfor skipets koøyer. Kl 10.00 klap-
per skipet til kai ved Hjortneskaien 
litt vest i hovedstaden, og snart står 
våre busser klare på kaien til å ta 
imot ventende gjester som vil på 
hjemvei. E18 er og blir hovedveifor-
bindelsen sørover fra Oslo. Vi følger 
denne, stopper med jevne og behage-
lige mellomrom og beregner å være 
fremme i Kristiansand omkring kl 
16.00 og de øvrige steder i henhold til 
dette. Takk for en trivelige, rolig og 
innholdsrik tur! 

7 dager fra 
kun kr 7.990,- 

pr person ved påmelding før 1. 
februar 2018, deretter kr 8.990,- 

 

Avreisedato: lørdag 28. april 2018 
- retur fredag 4. mai 2018 

 

Turprisen inkluderer: 

 bussreise i moderne helturistbuss 
kjørt av erfaren sjåfør 

 Anna som reisevertskap på turen 

 totalt 5 hotellovernattinger i delt 
dobbeltrom m/ dusj/WC på 3-4 
stjerners hoteller underveis 

 overnatting om bord i delt innven-
dig dobbeltlugar m/dusj/WC på 
overfarten fra Kiel til Oslo 

 utflukter med bussen inkludert, 
men inngangsbilletter tilkommer 

 6 frokoster på hotellene og skipet 

 6 middager på hotell, på ferje-
utreisen og buffèt på ferjereturen 

 dans og underholdning med Åse-
trallen på hotellet i Goslar 

 alle veiavgifter og bompenger 
 

Tillegg for enkeltrom på hotellene, 
kr 1.950,- pr person totalt for alle 5 
nettene på hotell. For innvendig 
enkeltlugar på returen, kr 650,- pr 
person å betale ekstra. 
 

Forbehold om endringer som følge 
av forhold utenfor vår kontroll! 

Booking :  37 93 15 15 


