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Dag 1, søndag 14. oktober 2018 : Stav-
anger/Sørlandet/Telemark - Oslo, ca 
330 km fra Kristiansand : Vi starter fra 
Stavanger i vest og kjører langs E39 mot 
Kristiansand. Mulighet for påstigning 
underveis - og vi fortsetter østover E18 
gjennom Aust-Agder og Telemark, stadig 
med mulighet for påstigning. Frem til 
Oslo og herfra reiser vi kl 16.45 med 
DFDS Seaways til København. Om bord 
har vi inkludert stort, felles buffètbord 
og vi overnatter i innvendige dobbeltlu-
garer m/ dusj/WC med begge senger på 
gulvet og oppe i båten. 
 

Dag 2, mandag 15. oktober 2018 : Kø-
benhavn – Gedser – Rostock - Dresden, 

Praha - har en unik tiltreknings-
kraft. En by man gjerne vender 

tilbake til - og som mange besøker igjen og igjen! Den regnes som en av de vakreste 
byer i verdensdelen - skrevet inn på UNESCOs liste over verdens kulturarv. Vi har lagt 
opp en flott oktobertur - «gyldne oktober» hvor vi får med oss de vakre høstfarger og 
fremdeles har sjansen til å oppleve gode temperaturer. Hotellet vårt, AXA, ligger me-
get sentralt og inviterer til å være mye «på byen» - alt er i kort gangavstand. Reisen 
opp og ned er behagelig lagt opp, og vi har også lagt opp til en natt i Dresden for å bli 
bedre kjent med denne spennende byen. Bli med på vår rimelige tur med masse inklu-
dert. Kort og godt; pakk kofferten og bli med oss! Bedre tilbud får du neppe... 



ca 580 km : Vi nyter en deilig frokost 
fra buffèten i restauranten mens vi ny-
ter innseilingen til «Kongens by», Kø-
benhavn. Straks etter ilandstigning kjø-
rer vi sørover, frem til Falster og helt 
ned til ferjehavnen i Gedser for å ta 
ferjen over til Rostock. En ferjetur som 
varer ca 1 time og 45 minutter. Fra vårt 
første møte med Tyskland på denne 
turen, kjører vi gjennom delstaten 
Mecklenburg-Vorpommern. Et forholds-
vis flatt landskap er det vi kjører gjen-
nom, frem forbi hovedstaden Berlin. 
Vårt mål for dagen er Dresden. Før vi 
kommer frem til hotellovernattingen 
vår, stopper vi på et hyggelig sted for å 
spise kveldens middag. 
 

Dag 3, tirsdag 16. oktober 2018 : I 
Dresden - Praha, ca 150 km : Tysk fro-
kost metter oss godt, som alltid. For-
middagen bruker vi for å gjøre oss bedre 
kjent med Dresden – byen som har en 
meget interessant historie, ikke minst 
knyttet til siste verdenskrig. De mest 
kjente landemerker vies vår oppmerk-
somhet og vi har med en lokalkjent 
guide, forhåpentligvis skandinavisktalen-
de, som forteller oss om sted og egn. 
Litt tid på egen hånd blir det også, før 
vi tidlig på ettermiddagen setter kursen 
mot Praha – frem over grensen til Tsjek-
kia og etter at par times tid er vi frem-
me ved Hotel Axa som blir vår base de 
neste 3 nettene. Denne, første kvelden i 
Praha spiser vi felles middag på en nær-
liggende restaurant. 
 

Dag 4 og 5, onsdag 17. og torsdag 18. 
oktober 2018 : I Praha : Vi nyter vår 
gode frokost før vi har 2 fulle dager til 
disposisjon i den tsjekkiske hovedsta-
den. De som vil, kan første dagen blir 
med vår faste, lokalkjente og norskta-
lende guide, på en byrundtur. Vi starter 
med bussen opp til Praha-borgen, og vi 
går nedover igjen i rolig tempo mens vi 
blir orientert om det vakre og impone-
rende vi ser. Turen inn i byen igjen går 
over Karlsbroen. Husk å ha på godt fot-
tøy, vi går mye på brostein. Ettermidda-
gen er til fri disposisjon. Praha er en 
virkelig flott turistby – og den har mye å 
by på! Sjåfør og reiseleder er selvsagt 
også tilgjengelig under oppholdet, som 
ellers på turen, og står til disposisjon 
for råd og dåd. Middag er ikke inkludert 
disse 2 dagene i Praha. Mange ønsker å 

gå ut på egen hånd. For de som ønsker 
det, er det mulig å slå følge med reise-
leder ut for å spise. Det blir også tilbud 
om å bli med på folkloreforestilling en 
av kveldene vi oppholder oss i Praha. 
 

Dag 6, fredag 19. oktober 2018 : Praha 
– Königslutter am Elm, ca 430 km : Det 
blir vekking og frokost før vi setter oss i 
den behagelige turbussen. Vi skal nå 
nordover igjen, inn i Tyskland og forbi 
Dresden. På gode, tyske motorveier glir 
milene raskt unna. Midt på dagen gjør vi 
et stopp i Leipzig som også har et trive-
lige bysentrum – slik som så mange tyske 
byer. Å rusle rundt litt på egen hånd 
her, ta seg en lunsj og bare nyte folkeli-
vet – er jo selve «essensen» av det å 
reise på tur. Kose oss! Oppleve noe nytt! 
En siste etappe bringer oss denne etter-
middagen frem til Avalon Hotelpark Kö-
nigshof for middag og overnatting. 
 

Dag 7, lørdag 20. oktober 2018 : Kö-
nigslutter am Elm - Kolding, ca 440 
km : Frokost på hotellet. Avreise – og i 
dag blir det småveier og mange idyller! 
Ikke dagen for de raske etapper på au-
tobahn, men heller opplevelser og en 
langsom reise mot målet. Langs lande-
veien over Lüneburger Heide, forbi byen 
Lüneburg og vi krysser Elben ved Lauen-
burg an der Elbe – øst for storbyen Ham-
burg. Middag spiser vi på en hyggelig 
restaurant i Schleswig-Holstein og det 
blir tid til stopp for litt shopping ved 
grensen. Turen går videre til Kolding for 
siste overnatting for denne gang. 
 

Dag 8, søndag 21. oktober 2018 : Kol-
ding – Hirtshals – Kristiansand/Larvik – 
Sørlandet/Stavanger/Grenland, ca 280 
km til Hirtshals : Tidlig opp og frokost 
før avreise. Nordover på kjente veier 
gjennom Danmark, forbi byer som Vejle, 
Aarhus og Aalborg. Vi er vel fremme i 
Hirtshals i god tid for ferjeavgang kl 
12.15 med MS Superspeed I til Kristian-
sand. Turdeltakere som skal til Vest-
fold/Telemark reiser med MS Super-
speed II kl 12.45 til Larvik. Om bord kan 
dere tilleggs bestille buffètbord for kr 
299,- pr person ved påmelding til turen. 
Tiden for øvrig om bord er til fri disposi-
sjon. Allerede kl 15.30 klapper skipet til 
kai i Kristiansand og straks etter iland-
stigning og tollklarering fortsetter vi 
mot de respektive avstigningssteder.   

MS Superspeed 2 klapper til kai i Larvik 
kl 16.30 og turen fortsetter hjem med 
buss til de respektive avstigningssteder. 

  

8 dager fra 
kun kr 7.990,- 

pr person i delt dobbeltrom ved 
bestilling før 1. august 2018,  
deretter kr 9.440,- pr person 

 

Avreisedato: lørdag 14. oktober 
2018 - retur søndag 21. oktober 

 

Turprisen inkluderer: 

 bussreise i moderne helturistbuss 
kjørt av erfaren sjåfør 

 velorientert reiseleder med på 
hele turen 

 ferjeoverfarter Oslo - København, 
Gedser - Rostock og Hirtshals - Kris-
tiansand eller til Larvik for buss og 
passasjerer 

 1 overnatting om bord i delt dob-
beltlugar innvendig m/ dusj/WC på 
overfarten København - Oslo 

 totalt 6 hotellovernattinger i delt 
dobbeltrom m/ dusj/WC på 3-4 
stjerners hoteller underveis 

 utflukter med bussen inkludert, 
men inngangsbilletter tilkommer 

 7 frokoster på hotellene og om 
bord hos DFDS Seaways 

 5 middager, 1 om bord hos DFDS 
Seaways på utreisen, 2 på hoteller 
og 2 på restauranter 

 lokalguide i Dresden og Praha 

 alle veiavgifter og bompenger 
 

Tillegg for innvendig enkeltlugar,  
kr 300,- pr person. Tillegg for utven-
dig dobbeltlugar, kr 100,- pr person. 
 
Tillegg for enkeltrom på hotellene, 
kr 1.800,- pr person totalt for alle 6 
nettene på hotell. 
 

Forbehold om endringer som følge 
av forhold utenfor vår kontroll! 

 

Booking :  37 93 15 15 

Vi bor på Hotel AXA, som ligger meget sentralt til - omkring 300 meter å 
gå inn til Republikk-plassen og omkring 1 km (12-15 minutter) å gå frem 
til det astronomiske uret. Hotellet har svømmebasseng, med forbehold 
om at det er åpent. Vi har lagt opp til felles middag på restaurant i byen 
første kveld (ankomstdagen). Les gjerne mer om hotellet, se : http://
www.axa-hotel.cz/ 


