Må oppleves
- med Gøteborg, Skagen, Bergen og Flåm
er ikke et sted, man reiser forbi. Det er et sted man kommer til – og ikke
kan komme lengre. Målet for reisen”. Det var det for eventyrdikteren H.C.
Andersen, og det har det vært for millioner av turister siden den gang. Lyset!!
Det er det spesielle lysets speiling i havet som har trukket billedkunstnere til
Skagen helt siden slutten av 1800-tallet.Har du lyst å bli med og oppleve kunst i
verdensklasse, kulturen og stemningen? Kunst kan du også få oppleve i Bergen
blant mye annet. Flåmsbanen er jo også en kjent turistattraksjon med en
fantastisk opplevelse. Banen har 20 tunneler fra Myrdalsplatået, ned den
stupbratte dalen og til bunnen av Flåmsdalen. Over en strekning på i alt 20,2
kilometer går 5,7 kilometer av den i tunnel. Det tilsvarer mer enn en fjerdedel av
lengden på banen. Fra Myrdalsplatået og ned til bunnen av Flåmsdalen er
høydeforskjellen fra høyeste til laveste punkt på 865,5 meter. Du er hjertelig
velkommen på tur.

"Skagen

Dag 1. Hjemsted – Gøteborg
På turen langs Sveriges vestkyst stopper vi i
Smøgen. Videre sørover mot Gøteborg hvor vi
kjører en runde i byen før innsjekk på vårt hotell.
Dag 2. Gøteborg – Skagen
Vi tar båten til Fredrikshavn for så å kjøre ut til
Skagen. Ved ankomst får vi med oss en lokalguide
som vil vise oss noe av det fantastiske Skagen har å by på, med blant annet en
tur ut til Grenen. Her vil du få oppleve to hav som møtes og oppdager at nettopp
her er himmelhvelvingen høyere og bredere enn noe annet sted i verden.
Billedkunstnere fra hele verden har kommet til Skagen på grunn av det spesielle
lysets speiling i havet.
Dag 3. Skagen – Hirtshals
Tid på egenhånd. Hva med et besøk til noen av de
koselige små butikkene med egenproduserte varer
og kanskje utforske en koselig liten kafe. På
ettermiddagen reiser vi til Hirtshals med overfart til
Bergen. Om bord hygger vi oss i lag og avslutter
dagen med et godt middagsmåltid.
Dag 4. Bergen – Vossestrand
Vi ankommer Bergen kl.12.30 hvor det blir tid til en byrundtur for å se noe av det
Bergen har å by på. Vi nevner Grieghallen, Fisketorget og ikke minst Bryggene,
også kjent som Tyskebryggen og Hansabryggensom er å finne på UNESCOs
liste over verdens kulturarv. På ettermiddagen reiser vi mot Vossestrand og nyter
den vakre naturen underveis.

Dag 5. Vossestrand – Sogndal
Dagen starter vi med en spennende
naturopplevelse hvor vi tar Flåmsbanen opp til
Myrdal med retur. En opplevelse du ikke kan gå
glip av. Vel tilbake i Flåm går vi om bord i
turistbåten som tar oss innover fjorden til
Gudvangen, en fantastisk og interessant reise.
Etter endt tur fortsetter vi med bussen til Sogndal
som blir vår destinasjon for natten.
Dag 6. Sogndal – Hjemsted
Etter frokost tar vi turen over Sognefjellet til Bøverdalen og Lom før vi ankommer
vårt hjemsted tidlig på kvelden. Det blir stopp underveis for lunsjservering. En
fantastisk reise er over, på gjensyn!

REISEFAKTA:
6 dagers tur
Avreisedato: 14.06
Pris pr. person kr. 9.195.Prisen inkluderer:
 Buss følger under oppholdet
 Reiseleder fra Haverstad Turbiler
 Stena Line, Gøteborg – Fredrikshavn
 Fjord Line, Hirtshals – Bergen, inkludert 1
middag, 1 frokost
 4 Hotellovernattinger, inkludert 4
middager, 4 frokoster
 Flåmsbanen, Flåm – Myrdal tur og retur
 Båttur, Flåm – Gudvangen
 Lunsjservering dag 6
 Utflukter ifølge program
 Lokalguider ifølge program
Tillegg i prisen:
 Enkeltrom kr.1.100. Singellugar kr. 380,Påstigningsrute:
I - se side 67
Påmelding:
Haverstad Turbiler tlf. 61 29 61 47

