
 

1. dag, mandag 9. juli 2018: Stavanger/

Sørlandet/Grenland - Halden: Avreise fra de 

forskjellige påstigningssteder i henhold til 

oppsatt liste, med start i Stavanger kl 07.00.  

Mulighet for å avtale påstigning underveis 

sørover på E39 fra Stavanger og Sandnes. Vi 

kjører om Kristiansand og følger så E18 øst-

over gjennom Aust-Agder og Telemark. Un-

derveis stopper vi selvfølgelig med jevne og 

behagelige mellomrom. Fra Sandefjord seiler 

vi kl 17.00 med Color Line til Strömstad. Her 

har vi inkludert buffet som dagens middag. 

Turen over ytre Oslofjord tar 2 1/2 time og 

straks etter ilandstigning på den svenske 

vestkysten kjører vi frem til Halden  for 

overnatting 3 netter på sentralt beliggende 

Thon Hotel Halden. 

  

2. dag, tirsdag 10. juli 2018: Fredrikstad 

og Hvaler: Vi spiser deilig frokostbuffèt på 

hotellet og setter oss deretter i bussen og 

kjører til Fredrikstad. Her møter vi, litt utpå 

formiddagen, vår lokalkjente guide som skal 

ta oss med på en rundtur i denne trivelige 

Østfoldbyen. Spesielt god tid skal vi gi oss 

selv i Gamlebyen - med sin spesielle utfor-

ming. Med litt flere kunnskaper om Fredrik-

stad og byens historie, kjører vi videre til 

Hvaler. Via undersjøisk tunnel og flere broer 

tar vi oss helt ut til veiens endepunkt; 

Skjærhalden. Neste etappe må vi eventuelt 

ta sjøveien om vi ønsker å komme enda 

lenger…. Her ute anbefaler vi gjerne å kjøpe 

et gedigent rekesmørbrød på stedets lokale 

bryggerestaurant. Gjør man det, skal man 

imidlertid være ekstra sulten - for dette 

rekesmørbrødet er store greier…. Vi kjører 

etter hvert tilbake til Halden og hotellet 

vårt hvor vi på kvelden møtes til en god og 

inkludert middag i hotellets restaurant. 

 

3. dag, onsdag 11. juli 2018: I Halden - 

Allsang på Grensen konsert: I dag skal vi 

virkelig kose oss i Halden. Vi tar oss god tid 

med frokosten, deretter er det tid for en 

omvisning på Fredriksten festning. Fredrik-

sten festning ble påbegynt, som en direkte 

 

OPPLEV SOMMER I HALDEN!  
 

 

 

4 dager, 9. - 12. juli 2018  



følge av at Norge mistet Bohuslän og Bohus 

festning til Sverige i 1658. Tre påfølgende 

angrep av svenskene mot Halden i perioden 

1658-60 overbeviste danskekongen Fredrik 

III om behovet for en moderne og sterk 

grensefestning. Svenskene angrep Fredrik-

sten festning tre ganger til, og under krigen 

i 1718 endte kong Karl XII sine dager foran 

murene på Fredriksten festning. Situasjonen 

var også svært spent ved unionsoppløsning-

en i 1905. Tusenvis av soldater var mobili-

sert og sto oppmarsjert på begge sider av 

grensen. På Fredriksten og rundt i distriktet 

var det montert opp kraftige, moderne ka-

noner. Forhandlinger førte imidlertid fram 

til en fredelig løsning. Et av avtalepunktene 

innebar at Fredriksten ikke lenger skulle 

være en operativ festning. Men den kunne 

holdes ved like - som historisk minnesmer-

ke. Fredriksten er Norges største, viktigste 

og mest ærerike grensefestning. Mange me-

ner og at den er en av de aller flotteste i 

Europa der den troner majestetisk over Hal-

den. Herfra er det fantastisk utsikt over 

byen, fjorden – og langt inn over det som en 

gang var fiendeland. Fredriksten festning er 

en fantastisk arena for et vidt spekter av 

mange arrangementer. Alt fra små, intime 

teateroppsetninger til store bilutstillinger, 

konserter og idrettsstevner gjennomføres 

her. Flere store uteområder og mindre fritt-

liggende fort er til disposisjon. På ettermid-

dagen rigger vi oss til og går til festningen 

hvor kveldens allsang show holdes. Her er 

det musikk for enhver smak, sanghefter bli 

delt ut og så er det bare å synge med av full 

hals om man ønsker det. Det er også mulig å 

få kjøpt mat og drikke på området. Vi har 

ikke inkludert felles middag i dag, det er 

opp til enhver hva og hvor de vil spise. 
 

 

4. dag, torsdag 12. juli 2018: Halden - 

Grenland/Sørlandet/Stavanger: Frokost på 

hotellet før det klart for avreise og farvel 

med Halden for denne gang. Vi kjører over 

grensen til Sverige ved Svinesund og legger 

inn et godt stopp på Nordby for å handle. 

Derfra kjører vi frem til Strömstad. Her ven-

ter ny ferjetur med Color Line, nå kl 13.40 

og til Sandefjord. Vi nyter overfarten og er 

vi riktig heldige - i en solstol på dekk! De 

som ønsker det kan forhåndsbestille buffet 

på ferjen ved påmelding til turen. Dette 

koster kr 269,-. Allerede kl 16.10 har vi lagt 

bak oss en nydelig innseiling til den  

 

gamle hvalfangerbyen og vi går i land. Opp 

til E18 og videre sørover mot mer hjemlige 

trakter i Grenland eller på Sørlandet. I Kris-

tiansand beregner vi å være omkring kl 

19.30 og vi fortsetter vestover E39 til Roga-

land og Stavanger hvor turen avsluttes.  

For påmelding og nærmere informasjon, ta kontakt med: 

Transportvegen 17, 4735 EVJE  

 37 93 15 15    www.touring.no 

4 dager 
kun kr 4.490,- 

pr person  
ved påmelding før 1. april 2018, der-

etter kr 5.190,- 
 
 

Avreise: mandag 9. juli 2018 - retur 
torsdag 12. juli 2018 

 

Turprisen inkluderer: 
 

 reise i moderne helturistbuss kjørt av 
dyktig sjåfør 

 velorientert reiseleder fra Risdal Tou-
ring med på hele turen 

 ferjeoverfart Sandefjord - Strømstad 
t/r 

 totalt 3 hotellovernattinger i delt 
dobbeltrom  

 3 frokoster 

 2 middager, 1 som buffet på ferja på 
utreisen og 1 på hotellet 

 utflukter som beskrevet i turprogram-
met, men ikke inngangsbilletter utover 
det beskrevne 

 gode billetter til Allsang på grensen 

 veiavgifter og bompenger 
 
 

Tillegg for enkeltrom kr 990,- pr per-
son, totalt for alle 3 hotellovernatting-
ene. 
 

Forbehold om endringer som følge av 
forhold utenfor vår kontroll! 

Booking :  37 93 15 15 

 Fra festningen 


