
TURER MED AVREISE FRA BERGENS - OMRÅDET 

Oppfølging og salg Bergen: Roald Leikvoll  958 50 965 - roald@touring.no  

Booking, Evje:  37 93 15 15 - www.touring.no - post@touring.no  

17. mai er for oss nordmenn preget av tradisjoner og festligheter. Vi presenter   

muligheten til å bli med på en annerledes 17 mai feiring enn vanlig. Med et 

eget tilrettelagt mini cruise til Kiel. Reisen starter i Bergen og tar oss             

over fjellet til Hønefoss. Om bord i MS Color Magic, med god mat og                      

underholdning. Her kan man nyte en rolig eller mer festlig 17 mai, alt etter 

eget ønske. Oslofjorden pleier å være full av alle slags fritidsbåter på 17. mai. 

Her kan man stå på dekk og vinke til alle de passerende båtene. På kvelden 

rigger vi oss i Show Lounge for underholdning og hygge. Bli med oss på en               

uforglemmelig 17. mai feiring. 



TURER MED AVREISE FRA BERGENS - OMRÅDET 

Oppfølging og salg Bergen: Roald Leikvoll  958 50 965 - roald@touring.no  

Booking, Evje:  37 93 15 15 - www.touring.no - post@touring.no  

DAG 1 

Mandag 16. mai 2022:  

Bergen - Eidfjord - Gol - Hønefoss, ca 410 km: Avreise 
fra Bergen busstasjon perrong P mandag kl 09.00.   
Videre fra Åsane terminal kl. 09.15. Fortsetter til Arna 
stasjon kl. 09.30 og videre over Kvamskogen til       
Norheimsund - Øystese - Ålvik - Granvin og til Eidfjord. 
Fortsetter over Hardangervidda til Geilo - Gol og      
Hønefoss der det blir middag og overnatting på      
Scandic Hotell i sentrum av byen. 

DAG 2 

Tirsdag 17. mai 2022: 

Hønefoss - Oslo - Kiel Cruise, ca. 60 km: Etter en god 
17. mai frokost får vi med oss litt av stemningen i byen 
før vi kjører innover mot Oslo og sjekker inn på       
Kielbåten ca kl 12.00. Det blir god 17. mai stemning 
om bord med servert middag i Oceanic a la carte. Når 
kvelden nærmer seg kan vi finne plassene våre i Show 
Loungen. 

DAG 3 

Onsdag 18. mai 2022 

Kiel: Vi ankommer Kiel kl. 10.00. Etter frokost kan de 
som ønsker det gå i land og rusle litt i byens gater for å 
finne noen gode tilbud. Båten har avgang kl. 14.00. 
Om kvelden samles vi til en flott buffet i Grand Buffet. 
Kvelden kan benyttes til det man måtte ønske av     
skipets mange tilbud.  

DAG 4 

Torsdag 19. mai 2022 

Oslo - Gol - Hemsedal - Bergen, ca 470 km:                   

Vi ankommer Oslo kl. 10.00 og setter kursen mot      

Vestlandet. Denne gang kjører vi Hallingdal til Gol      

og videre over Hemsedal til Borlaug - gjennom             

Lærdalstunnelen til Aurland, Voss og Bergen. 

TURPRIS 

4 dager kun kr 4.990,- pr. person 

Avreisedato: Mandag 16. mai 2022 

Retur: Torsdag 19. mai 2022 

Turprisen inkluderer: 

 Erfaren og dyktig sjåfør og helturistbuss 

 Erfaren reiseleder 

 1 overnatting på hotell i delt dobbeltrom  

 2 overnattinger i delt dobbeltlugar 

 3 frokoster 

 3 middager, derav 1 om bord som buffér med var-

me og kalde retter i resturant «Grand Buffét» og 1 to

-retters cruise meny i resturant «Oceanic» om bord 

 1 reservert plass i Show Lounge inkludert 1 glass 

musserende vin 

 alle veiavgifter og bompenger 

 

Tillegg for enkeltrom/lugar kr 700,- for alle nettene 

Tillegg for utvendig lugar kr 540,- per person 

Forbehold om skrivefeil og endringer som følge av 

forhold utenfor vår kontroll! 


