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11 dager : 18. - 28. mai 2018 



Cazim og Olav har funnet «tonen» og 
den musikkglade ex-jugoslav Cazim leg-
ger ut på tur med reisevante Olav, til 
sine tidligere hjemtrakter.    Cazim og ko-

na Esmina flyktet fra Bosnia i forbindelse med 
krigen på Balkan på 90-tallet, men de har også 
bodd i Slovenia, har slektninger som bor der – og 
kjenner derfor området godt. Mange kjenner nok 
historien om at når Cazim flyktet, så kunne han 
pakke svært lite med seg – og han valgte å pakke 
bukse, skjorte og trekkspill. Ingen tvil om at den-
ne karen setter sin musikkinteresse høyt og han 
er da også litt av en virtuos. Sammen med Olav 
er det lagt opp en innholdsrik rundreise full av 
opplevelser. Vi starter rett etter 17. mai-

feiringen hjemme, tar oss ned gjennom Europa i 
behagelige dagsetapper. God tid til å stoppe un-
derveis. Til å oppleve. Nyte å være på tur. Om-
gitt av trivelige mennesker. Variert reiserute og 
vi får se andre steder og områder på hjemvei, 
enn hva vi gjorde på vei til opplevelsene i Slove-
nia. Vi kommer liksom litt på «baksiden og innsi-
den» siden vi har med oss Cazim og Esmina som 
er fra disse traktene. Og, Olav – han gleder seg 
som en unge. Han har til og med kjøpt seg trekk-
spill og begynt å øve, men slapp av – han skal 
kjøre bussen og Cazim spille litt for dere inni 
mellom. Først og fremst skal likevel Cazim ta de-
re med til sine gamle hjemtrakter og vise dere 
«sitt land». Benytt sjansen til å bli med -  nye 
opplevelser venter! 

Dag 1, fredag 18. mai 2018 : Sørlandet – 
Bad Bramstedt, ca 480 km fra Hirtshals : 
Vi starter ut fra Spangereid kl 05.30 – med 
tilslutning fra Borhaug/Vanse/Farsund og 
Lyngdal. Fra Brokelandsheia i øst, starter 
det også en tilslutningsbuss som møter oss 
i Kristiansand kl 07.00. Mulighet for påstig-
ning langs E39 og E18 mot ferjeterminalen 
i Kristiansand. Vi stiger om bord i MS Su-
perspeed I som kl 08.00 seiler til Hirtshals. 
Etter behagelige 3 timer og 15 minutter er 
vi over Skagerrak, klare til å ta fatt på 
våre «europeiske» opplevelser. Gjennom 
Jylland i god stemning og utpå ettermid-
dagen har vi passert så vel Aarhus som 
Vejle og Kolding. Vi nærmer oss den 
dansk/tyske grensen, gjør et lite stopp for 
proviantering på sedvanlig vis – og fortset-
ter en drøy times tid sørover, frem til 
komfortabel overnatting på Tryp Hotel by 
Wyndham i Bad Bramstedt, like nord for 
Hamburg. Middag sammen på hotellet om 
kvelden. Et godt utgangspunkt for neste 
reisedag! 
 

(For eventuelle turdeltakere fra Hauge-
sund / Stavanger, blir det satt opp buss 
sen ettermiddag/tidlig kveld frem til 
overnatting i Lyngdal mot en tilleggspris. 
Forespør om dette dersom det er interes-
sant for deg.) 
 

Dag 2, lørdag 19. mai 2018 : Bad Bram-
stedt – Riesa, ca 480 km : Etter en god 
hotellfrokost beveger vi oss videre i den 

behagelige turbussen. Dagsetappene vi har 
lagt opp er av grei lengde, og tillater oss å 
virkelig nyte tiden underveis – å reise med 
buss, er å la seg selv få tid til å fordøye 
alle inntrykkene som beveger seg forbi og 
møter oss! Dels kjører vi på effektive, 
tyske motorveier – men vi dreier også av 
og til av for å følge en idyllisk landevei, 
gjøre et stopp eller bare nyte turen.  
 

Midt på dagen finner vi en av de mange 
trivelige, tyske byene. En god pause midt 
på dagen gir oss godfølelse, og vi bevilger 
oss et par timer til å rusle rundt, spise litt 
eller bare betrakte folkelivet og mennes-
kene som er opptatt med sine daglige gjø-
remål. Hva gjør vel det for oss om de har 
det travelt? Vi er jo på tur og for lengst 
senket skuldrene og er i full gang med å 
lade våre egne batterier. 
 

En ettermiddagsøkt i bussen, godt tilbake-
lent og kanskje innhentes noen av den 
behagelige «etter lunsj»-søvnen? Ikke tid 
til å sove lenge, men akkurat lenge nok til 
at vi får spolt opp ny film for vårt indre 
øye, klare til å fordøye nye synsinntrykk. 
 

Kjøreruten har brakt oss fra Schleswig-
Holstein, inn i det tidligere Øst-Tyskland, 
innom Schwerin for besøk og omvisning på 
det fantastiske slottet der, før vi kjører 
ringveien utenom Berlin og ned til Riesa 
for middag og overnatting på gode Mercu-
re Hotel Riesa Elbland.  
  

Dag 3, søndag 20. mai 2018 : Riesa – Čes-
ké Budĕjovice, ca 370 km : Frokost på 

hotellet. En ny og opplevelsesrik dag ven-
ter oss. Vi kjører langs Elben, en av Euro-
pas viktigste elver og vannveier frem mot 
Dresden – byen som på tyske også kalles 
for Elbflorenz eller Firenze an der Elbe. 
Det trekkes paralleller mellom den to-
skanske hovedstaden på grunn av sine 
mektige bygninger og ikke minst, de store 
kunstskatter som opp gjennom årene er 
samlet i byen.  
 

Snart etter krysser vi grensen inn til Tsjek-
kia og vi nærmer oss midt på dagen Praha. 
Her har vi lagt dagens lunsjstopp – og det 
er fritt frem om man vil kjøpe seg «noe 
lett i forbifarten» og få mer tid til å opple-
ve den tsjekkiske hovedstaden i løpet av 
et par timer, eller om man vil prioritere et 
bedre og mer langvarig måltid mens man 
suger til seg byens atmosfære. 
 

Siste del av ettermiddagen er det kjøretur 
fra Praha og frem til byen som på tsjekkisk 
heter České Budĕjovice, og på tyske Bud-
weis. Da forstår man raskt forbindelsen til 
det amerikanske ølmerket som markedsfø-
res under navnet Budweiser, og ja – det er 
her det stammer fra. 
 

Vi er normalt forholdsvis tidlig fremme på 
hotellet denne dagen, spiser middag og 
kjører en kveldsutflukt til Český Krumlov – 
som ligger ca 25 km fra hotellet vårt. 
Český Krumlov er en av Tsjekkias mest 
idylliske byer, som vi vil kose oss i. 
 

Dag 4, mandag 21. mai 2018 : České 
Budĕjovice – Ljubljana, ca 510 km : Fra 
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Tsjekkia kjører vi mot Østerrike, vi skal 
inn i delstaten Oberösterreich og passerer 
snart byen Linz, den tredje største i Øster-
rike. Vi krysser også Donau her, og fra 
langstrakte elvedaler og åsrygger – nær-
mer oss etter hvert et velkjent landskap ; 
Alpene. Mektige fjellmassiver og grønne, 
frodige daler. Ja, det er så vakkert at en 
nesten må tørke tårene! 
 

Vi nyter vakker natur og lar sjåføren styre 
stødig videre – vi kommer etter hvert inn i 
Obersteiermark, landskapet flater litt ut 
mens vi har retning av Graz. En vakker by! 
Som hver dag på tur, gjør vi stopp med 
jevne og behagelige mellomrom. Snart 
nærmer vi oss de slovenske alpefjellene, 
vi krysser igjen en grense i Europa nesten 
uten å merke det – og vi nærmer oss den 
byen som er nest størst i Slovenia, Mari-
bor. Vi gjør et lite stopp også her, før vi 
bruker siste delen av ettermiddagen på å 
kjøre frem til Ljubljana og vårt hotell med 
sentral beliggenhet for middag og overnat-
ting 4 netter.  
 

Dag 5 - 7, tirsdag 22. – torsdag 24.mai 
2018 : Vi ligger i ro og har utflukter fra 
Ljubljana : Hver dag spiser vi frokost på 
hotellet og vi nyter å ligge i ro på samme 
hotell. Vi har lagt det opp slik at en av 
dagene bruker vi for å gjøre oss bedre 
kjent med Ljubljana, og vi nyter fordelene 
av å ha med oss Cazim og Esmina som bå-
de er lokalkjente, har bodd i Slovenia og 
kjenner språket! Tid til å rusle rundt på 
egen hånd blir det også.  
 

En dag skal vi kjøre den korte turen til 
Bled – en idyllisk, vakker og liten by som 
ligger pent til ved en liten innsjø. Er vi 
riktig heldige, så blomstrer hele fjellsider 
med vakre alpeblomster både her og i 
Triglav nasjonalpark like ved. De som vil, 
kan også bli med til Postojna-grottene for 
å oppleve en unik verden av stalaktitter og 
stalagmitter, dryppsten som gjennom år-
hundre vokser frem i kalksteinsformasjo-
ner – enten nedenfra og opp når dråpene 
treffer bakken under, eller fra taket og 
ned når dråpene sakte slipper taket. 
 

Dagene kommer til å gå fort, og blir det 
som det normalt blir – får vi flotte dager 
med gode temperaturer i Ljubljana. Deilig 
å sitte ute på kveldstid og innimellom får 
vi høre vakre toner spilt av Cazim. 
 

Dag 8, fredag 25. mai 2018 : Ljubljana – 
Augsburg-området, ca 510 km : Vi spiser 
frokost før det er på tide å ta farvel med 
vårt vertskap for denne gang. Vi kjører 
nordover mot fjellkjeden Karawanken, 

krysser snart inn i 
Østerrike igjen og ved 
Spittal an der Drau 
dreier vi mot Lienz, vi 
passerer Mittersill og 
utpå dagen er vi 
fremme i Kitzbühel 
hvor vi stopper for en 
pause. 
 

Siste etappe denne 
dagen tar oss frem 
forbi St. Johann in 
Tirol, forbi Ellmau og 
frem til grensepasse-
ring ved Kufstein. Ved 
Rosenheim dreier vi 
mot München og vi 
fortsetter et lite stykke forbi til kveldens 
middag og overnatting ved Augsburg. 
 

Dag 9, lørdag 26. mai 2018 : Augsburg-
området - Ruhr, ca 565 km : Frokost på 
hotellet før vi har satt avreise. Dagens 
første økt leder oss litt vestover, mot Ro-
mantische Straβe – den romantiske lande-
veien som er blitt et turistbegrep i Tysk-
land. Langs denne kjøreturen finner vi 
mange av de best bevarte middelalderbyer 
i Tyskland, som oftest bygget i vakker, 
romantisk stil med bindingsverkshus som vi 
finner så typiske. Rothenburg ob der Tau-
ber er vårt første stopp denne dagen, og 
den byen går for å ha den best bevarte og 
mest intakte bymuren. Selvsagt er byen på 
verdensarvlisten til UNESCO – og her finner 
vi også den opprinnelige julebutikken til 
Käthe Wohlfahrt, fortsatt åpen hele året. 
 

Vi kjører videre nordvestover, frem forbi 
storbyen Frankfurt am Main og vi nærmer 
oss etter hvert elven Rhinen. Denne skal vi 
følge et stykke, vi kjører frem til stopp i 
den kjente vinbyen Bacharach som ligger 
vakkert til - og vi passerer også den sagn-
omsuste Loreley-klippen på vår ferd mot 
Ruhr-området for middag og overnatting. 
 

Dag 10, søndag 27. mai 2018 : Ruhr - 
Neumünster, ca 520 km : En deilig fro-
kost hjelper oss godt i gang med dagen – 
og snart er vi atter på vei mot nye inn-
trykk og opplevelser. Vi lar oss imponerer 
av at by etter by passeres her i et av Tysk-
lands tettest befolkede områder, og i det-
te industri– og næringsområdet som har 
vært selveste «arnestedet» for oppbyg-
gingen av Tysklands økonomi etter store 
kriger og ødeleggelser. Også i dag har vi 
lagt inn et godt stopp midt på dagen, god 
tid til å rusle rundt på egen hånd - og i dag 
er det Minden som får besøk av oss. Vak-
kert beliggende ved elven Weser, og vi 
kjører litt på motorveier i dag - og litt 
langs de mer koselige landeveiene.  
 

Utpå ettermiddagen nærmer vi oss stor-
byen Hamburg, vi passerer og kjører frem 
til Neumünster for middag og overnatting. 
 

Dag 11, mandag 28. mai 2018 : Neu-
münster – Hirtshals – Sørlandet 
(Stavanger/Haugesund), ca 470 km (til 
Hirtshals) : En deilig, god frokost er første 
post på programmet på turens siste dag. 
Vemodig, men slik er det – og samtidig nok 
litt godt å komme hjem også. Vi kjører 
frem til Schleswig og får en liten rundtur i 
denne byen, som vi så ofte ellers bare 
kjører forbi. Vi får bl.a. se den interessan-
te «fiskerlandsbyen» med sin spesielle 
bebyggelse rett ved kirken. Videre fortset-

ter vi til Flensburg, og det blir anledning 
til litt shopping – før vi fortsetter opp 
gjennom Danmark. Forbi kjente byer som 
Kolding, Vejle, Aarhus og Aalborg før vi er 
i Vendsyssel og snart Hirtshals. Her venter 
MS Superspeed I oss, klar for avgang kl 
20.45 til Kristiansand.  
 

Om bord har vi inkludert stor kveldsbuffèt 
til samtlige, inkludert fri drikke. Vi behol-
der også våre plasser i buffètrestauranten 
helt frem til ankomst Kristiansand kl 
23.59. Straks etter ilandstigning må vi den 
obligatoriske turen forbi tollerne før vi 
fortsetter med bussen frem til de respekti-
ve avstigningssteder. 

11 dager fra 
kun kr 11.550,- 

pr person i delt dobbeltrom 
 

Avreisedato: fredag 18. mai 2018 - 
retur mandag 28. mai 

 

Turprisen inkluderer: 

 bussreise i moderne helturistbuss 
kjørt av erfaren sjåfør 

 Esmina og Cazim er med på hele 
turen som reisevertskap 

 Cazim spiller musikk innimellom 
når det passer 

 ferjeoverfarter Kristiansand - 
Hirtshals t/r for gjester og buss 

 totalt 10 hotellovernattinger i delt 
dobbeltrom m/ dusj/WC på 3-4 
stjerners hoteller underveis 

 utflukter med bussen inkludert, 
men inngangsbilletter tilkommer 

 10 frokoster på hotellene 

 10 middager på hotellene eller 
restaurant underveis 

 kveldsbuffèt inkludert drikke til 
om bord på ferjen fra Hirtshals 

 lokalguide i Schleswig 

 omvisning på Schwerin Slott 

 alle veiavgifter og bompenger 
 

Tillegg for enkeltrom på hotellene, 
kr 2.750,- pr person totalt for alle 
10 nettene på hotell. 
 

Forbehold om endringer som følge 
av forhold utenfor vår kontroll! 

Booking :  37 93 15 15 

 Bacharach 


