
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  

Ut på tur igjen! Håper du blir med oss 

igjen på denne populære handleturen til 

Sverige. Vi reiser over fjellet til Hamar. 

Herfra har vi dagsutflukt til Sverige og 

Charlottenberg Shoppingcenter.  Vi fyller 

3 dager med  gode venner rundt oss,     

gode historier og kanskje vi også fyller 

noen svenske handlevogner?  



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 

Fredag 14. Oktober 2022 

Avreise fra Bergen busstasjon perrong P kl. 08.30. 
Videre fra Åsane terminal kl. 08.45 og fra Arna sta-
sjon kl. 09.00. Turen går til Voss der vi tar turens 
første pause. Fortsetter til Aurland – gjennom 
Lærdalstunnelen til Borlaug og over Filefjellet til 
Fagernes. Videre til Dokka – Vingrom -Hamar som 
er vår base for denne turen. Flere stopp under-
veis. Vi samles til felles middag kl. 20.00. 

Dag 2 

Lørdag 15. Oktober 2022 

Etter en god frokost setter vi kursen mot          
Charlottenberg en grenseby i Sverige med Thon 
sitt store kjøpesenter. Senteret har flere store 
matbutikker med flotte tilbud. Vi har flere timer til 
å gjøre en god svenskehandel før vi returnerer til 
vårt hotell og samles til felles middag kl. 20.00. 

Dag 3 

Søndag 16. Oktober 2022 

Etter frokost starter vi på hjemturen. Vi kjører 

Filefjellet til Lærdal – Voss – Bergen. Flere stopp 

underveis. 

TURPRIS 

3 dager kun kr 3.500,- per person 

Avreisedato: Fredag 14. oktober 2022 

Retur: Søndag 16. oktober 2022 

 

Turprisen inkluderer: 

 Erfaren og dyktig sjåfør og helturistbuss 

 Reiseleder  

 2 hotellovernattinger i delt dobbeltrom 

 2 frokoster 

 2 middager  

 Alle ferjer, bom- og veiavgifter 

 

Enkeltromstillegg: kr 500,- for begge nettene. 

Forbehold om skrivefeil og endringer som følge av 

forhold utenfor vår kontroll! 

VIKTIG INFORMASJON 

Husk gyldig legitimasjon. 

I Risdal Touring  er vi opptatt av å gi alle våre  

reisende en god opplevelse. Våre turer har      utflukter 

der den reisende må kunne gå korte eller lengre strek-

ninger. Med bakgrunn i dette, og av hensyn til de medrei-

sende i gruppen, vil det ikke være mulig for reiseleder/

sjåfør å yte ekstra bistand dersom du for eksempel har 

behov for  rullator/rullestol e.l. Det kan heller ikke for-

ventes at andre av våre reisende skal stille sin tid til         

rådighet. 


