
INDIA

Bli med på en reise du 
aldri vil glemme.

VÅREN I EUROPA

Mens kulden ligger over Norge, 
blomstrer det i Europa.

DANMARK

Vårt nærmeste, og kanskje 
beste, ferieland.

HURTIGRUTEN

En reise med Hurtigruten er 
en opplevelse for livet. Vi kan 
friste med et stort utvalg av 

uforglemmelige turer.

GEORGIA OG ARMENIA

Et av de mest spennende 
reisemålene for tiden. I oktober 
kan du bli med Boreal til de to 

perlene i øst.



BOREAL ORDNER 
TUREN FOR DEG

Vil du være med oss ut på tur? Vi har mye 
spennende å velge mellom! Vi tar deg med 
på reiser over hele verden: Spania, Kroatia, 
Danmark og Georgia. Julemarked i Tyskland 
og påsketur til Danmark. Hurtigrutecruise 
langs norskekysten og ekspedisjoner i 
Antarktis. For å nevne noe. 

Det beste av alt er at vi organiserer alt for 
deg. Enkelt og trygt, til en god pris. Alt du 
trenger å gjøre, er å finne turen som passer 
best for deg – og så bestille. Resten ordner 
vi. Vi har organisert turer i flere tiår, og vi 
vet hva som skal til for at du skal få en god, 
opplevelsesrik og behagelig reise med oss.

Vi håper du vil kose deg med magasinet og 
finne mye god inspirasjon. Her er det 
mye nytt og spennende – og alle de gode 
klassikerne er naturligvis også med. 

Vil du bestille tur, gjør du det enkelt på 
borealreiser.no, eller ring oss på 51820210. 
Kontakt oss også om du har spørsmål om 
turene, eller om du vil at vi skal organisere en 
skreddersydd tur for din gruppe.

Velkommen på tur med oss i Boreal!

GEORGIA OG ARMENIA er to trygge 
og spennende perler som ennå ikke 
er oppdaget av masseturismen. En 
skatt, ifølge forfatter Erika Fatland. 
Side 22 og 23.

ÅLAND er et av de mest solrike 
stedene i Nord-Europa, og de 6500 
Åland-øyene kalles «fredens øyer».
Side 35.

RÜDESHEIM: Bli med og nyt vin, mat 
og natur ved Rhinen. Rheingau-
området er et av de vakreste og 
viktigste vindistriktene i Tyskland. 
Side 29.

BALKAN: Opplev tre fantastiske 
land på én uke: Kroatia, Bosnia og 
Montenegro. Side 31.

1.

2.

3.
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VI HAR TURER OVER HELE VERDEN. 
HER ER FIRE HØYDEPUNKT!



HIT KAN DU REISE 
MED OSS I 2019

MARS:
Raw Air i Vikersund
Portugal

APRIL:
Bremen
Keukenhof og Amsterdam
Mallorca
Bornholm
Aalborg og Kolding
Viborg

MAI:
Malgrat og Barcelona

JUNI:
Goslar

JULI:
Gotland
Åland
Berlin og Praha
Tallinn og Riga
Tyrol
Rüdesheim

AUGUST:
Bornholm
Aalborg og Kolding
Blomsterfestivalen i Odense
Lago Maggiore
Notodden bluesfestival
Kulinariske Toscana
Englands hager

SEPTEMBER:
Tyrol
Kroatia
Bilbao, San Sebastian og 
Malgrat
Kypros

OKTOBER:
Andalucia
Georgia og Armenia
Kroatia
Bosnia & Montenegro

NOVEMBER:
Alicante
Aalborg og Kolding

DESEMBER:
Heidelberg
Hildesheim
Verona

Ansvarlig utgiver:
Boreal Travel AS
Treskeveien 5
N-4043 Hafrsfjord
Tlf: 51 82 02 10
www.borealreiser.no

Layout og 
redaksjonell ledelse:
Impress Publisering AS

 
facebook.com/borealreiser

Trykk:
Kai Hansen

Opplag:
45 000

FORDELER VED Å REISE 
MED BOREAL:

• Det er sosialt
• Det er enkelt - vi ordner alt 
det praktiske

• Reiseleder er med på de 
fleste turene

• Det er trygt og behagelig
• Du kan bestille på telefon, mail 
eller internett

• Vi kjenner reisemålene godt 
og tar deg med på alle 
høydepunktene

• Du kan alltid kontakte oss om du 
har spørsmål
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BREMEN S. 08
Det er lett å forstå hvorfor stadig 

flere nordmenn faller for den tyske 
hansabyen Bremen. Denne påsken 

kan det bli din tur.
KROATIA S. 30

BERLIN OG PRAHA S. 13KEUKENHOF S. 10

HURTIGRUTEN S. 16

INDIA S. 14
Gunhild Skrede Vaardal-Lunde har 

reist over hele verden. Ingenting har 
begeistret og fascinert henne som India.

SPANIA S. 11
Kan du ikke vente på sommeren? Bli med 
og opplev sol og varme! Vi bor en hel 
uke på Hotel Silhouette Spa i feriebyen 
Malgrat de Mar nord for Barcelona. 
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MØT VÅREN 
I EUROPA

• MALLORCA S. 7
• BREMEN S. 8 OG 9
• KEUKENHOF OG AMSTERDAM S. 10 OG 11
• MALGRAT OG BARCELONA S. 11
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INKLUDERT:
• Reiseleder fra Boreal Reiser
• Fly Stavanger – Mallorca t/r
• Bespisning på flyet inkl. t/r
• 7 overnattinger ved hotell Morito 
med frokost og middag

• Heldagsutflukt til Fornalutx, 
Valldemossa og Porto de Soller 
med lokalguide

• Heldagsutflukt til Palma, 
inkludert sightseeing med 
lokalguide

• Inngang La Seu–katedralen
• Besøk på marked i Cineu med 
lokalguide

• Besøk og omvisning vingården 
Macia Batle

• Spasertur med reiseleder 
i Cala Millor
 
IKKE INKLUDERT:

• Enkeltrom: kr 1 500,–
• Lunsjer
• Båttur til Cala Ratjada
• Tips til sjåfør/lokalguide

Bestill på borealreiser.no
Vårtur til Mallorca

REISEFAKTA – FLYTUR

DATO: 26.04.–03.05.19.

PÅMELDING ØNSKES INNEN: 01.02.19.

PRIS: kr 11 990,–

300 soldager i året og Europas beste strender. 

Den spanske øya Mallorca går aldri av moten. 

Mallorca har alltid vært populært, både hos 

nordmenn og andre turister. Da kan det være en 

god idé å dra til denne vakre øya, hvor du både 

får storby og strand i ett, utenfor høysesongen. 

Temperaturene er behagelige, og det er langt 

færre turister enn midt på sommeren.

Boreal arrangerer tur til Mallorca i måneds-

skiftet april/mai – en perfekt tid å besøke øya. 

På denne turen, får du alt klappet og klart: Du 

bor på Hotel Morito i Cala Millor og har flere 

utflukter under oppholdet: Båttur langs kysten 

til den lille fiskerlandsbyen Cala Ratjada, tur 

til vestkysten av Mallorca med besøk i Porto 

de Soller. Fornalutx, en pittoresk landsby i 

et fascinerende landskap med appelsintrær 

og olivenlunder med fjellkjeden Tramutana 

i bakgrunnen. Valldemossa, klosterby med 

gamle steinhus hvor Chopin bodde. Besøk 

på marked og vingård. Tur til Palma, øyas 

hovedstad. Tid på egenhånd til å bli nærmere 

kjent med bostedet, strandpromenaden og 

Gamlebyen i Cala Millor.

God tur!

MALLORCA – HERLIG UTENFOR SESONG

VÅREN I EUROPA

I PORTO DE SOLLER PÅ MALLORCA SVINGER 
TRIKKEN SEG GJENNOM KOSELIGE GATER.

VÅREN ER EN FLOTT TID Å BESØKE MALLORCA.

TA DEG EN PAUSE OG NYT LIVET PÅ MALLORCA.

MALLORCA HAR NOEN AV EUROPAS BESTE STRENDER.



ER DETTE 
NORD-EUROPAS 

KOSELIGSTE 
GAMLEBY?

Det er lett å forstå hvorfor stadig flere 
nordmenn faller for den tyske hansabyen 
Bremen. Denne påsken kan det bli din tur.
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J
ern og stål, biler og maskiner. Nord-tyske 

Bremen er en stor og viktig havne- og 

industriby, men ikke la deg ikke lure 

av et industrielt ytre! Midt i hjertet av 

Bremen finner du nemlig en herlig gamleby full 

av atmosfære, og den har rykte for å være en av 

de vakreste og koseligste i hele Nord–Europa.

I Bremens gamleby kan du vandre rundt i 

smale, historiske og bro steins belagte gater, 

du kan sette deg ned på koselige fortaus-

kafeer, du kan nyte påskesolen på Bremer 

Marktplatz – og plutselig kan du støte på 

Bremerstadtmusikantene. Overalt i Bremens 

gamleby ser du nemlig varianter av brødrene 

Grimms eventyrlige bymusikanter – eselet, 

hunden, katten og hanen, som symboliserer 

samhold og godhet.

– Bremen er en fantastisk fin by som jeg 

virkelig anbefaler å besøke, sier Imme Dirks 

Eskeland. Hun er født og oppvokst i Bremen, 

men flyttet til Bergen i 1999 og videre til 

Stavanger i 2003. I dag har hun foreldre, familie 

og venner i Bremen, og besøker byen jevnlig.

ENKEL REISE
– Det er så lett å komme seg til Bremen, en 

kort og behagelig reise. Båten går fra Stavanger 

eller Kristiansand til Hirtshals, og videre fra 

Hirtshals er det bare syv–åtte timer i buss eller 

bil, forteller Dirks Eskeland.

Hun liker spesielt godt størrelsen på byen. 

Den er akkurat passe stor – og akkurat passe 

liten. Det bor rundt 500.000 mennesker der, 

og i Bremen kan du få følelsen av å både være 

i en storby, før du plutselig er over i en liten, 

trang og koselig gamleby. I tillegg er det god 

stemning og hyggelige folk.

– Når jeg er hjemme i Bremen, er jeg ofte 

ute med venner og spiser. Det er gode priser 

sammen liknet med Norge. Vi liker oss godt 

i student strøket Viertel, men også gamle-

byen, naturlig vis. Så går vi tur i Bürgerpark, 

en av Bremens mange fine parker, forteller 

Dirks Eskeland.

ALT TILRETTELAGT
Blir du med Boreal på påsketur til Bremen, er 

du sikret en flott og minne verdig ferie. Reisen 

går med moderne buss, og Color Line sørger 

for en behagelig tur over Skagerak. I den gamle 

Hansa–byen Bremen bor du godt på Radisson 

Blu. Og Boreals reiseleder sørger for at du får 

med deg alle severdighet ene: Du blir med 

på by vandring og opplever gam mel bebyg-

gelse og et koselig sentrum, der iblant Bremer 

Marktplatz, med det UNESCO–vernede råd-

huset. I tillegg er du så heldig å få med deg 

”Osternwiese”, Bremens tradisjons rike påske-

marked. Og som alltid på Boreals reiser, blir det 

god tid til å utforske reisemålet på egenhånd.

– Det er en koselig by, med et lite, men akkurat 

passe stort, sentrum. Jeg har mange gode 

minner fra Bremen, og det er en by det er lett 

å bli glad i, sier Bratseth.

Før han flyttet til Bremen, så han for seg en 

utrivelig industriby. 

– Men der tok jeg feil. I sentrum er det god 

stemning og mange trivelige kafeer. I tillegg 

er det overraskende mye grønt og mange fine 

parker i og rundt Bremen, sier ”Der Elk”.

Norges tidligere lands lags kaptein er jevn-

lig tilbake i byen.

– Vi besøker gamle venner, men liker også å 

rusle i sentrum, rundt Rådhuset og sjarmerende 

strøk som Schlachte og Schnoor, sier Bratseth, 

og kommer med et siste tips til de som skal 

besøke Bremen.

– Er du interessert i fotball, vil jeg anbefale 

en tur til Weserstadion. Hjemmebanen til 

Werder Bremen er flott, og den har i tillegg 

et fotballmuseum hvor en norsk spiller er 

representert, sier han og ler.

- BREMEN ER EN 
BY Å BLI GLAD I

Rune Bratseth er en av de 
største norske fotballspillerne. 
Han spilte sju og et halvt år for 
den tyske storklubben Werder 
Bremen. Han var kaptein, fikk 

kallenavnet ”Der Elk” og var en 
kulthelt. Bratseth minnes med 

glede tiden i Bremen.

INKLUDERT:
• Reiseleder fra Boreal reiser
• Busstransport
• Color Line Kristiansand–
Hirtshals t/r

• Reservert sitteplass 
Voyagerclass retur

• 5 overnattinger m/frokost
• 4 middager/buffet
• 1 middag Rådhuskjelleren 
i Bremen

• Utflukter som beskrevet

IKKE INKLUDERT:
• Enkeltrom: kr 1 400,–
• Lunsjer

Bestill på borealreiser.no
Påske i Bremen

REISEFAKTA - BUSSTUR

DATO: 17.–22.04.19.

PÅMELDING ØNSKES INNEN: 18.02.19.

PRIS: kr  9 850,–
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HER FÅR DU 
INSPIRASJON TIL 
VÅRHAGEN DIN

Den kalles verdens vakreste vårhage. Bli med til idylliske 
Keukenhof i Nederland og se 7 millioner løk blomstre.

INKLUDERT:
• Reiseleder fra Boreal Reiser
• Busstransport
• Color Line Kristiansand–
Hirtshals t/r

• 7 overnattinger m/frokost
• 8 middager/buffet
• Sightseeing i Amsterdam 
med lokalguide

• Kanalcruise
• Besøk på ost– og treskogård
• Inngang Keukenhof med 
blomsterparade

IKKE INKLUDERT:
• Enkeltrom: kr 2 000,–
• Lunsjer

Bestill på borealreiser.no
Blomstringstur til Nederland

REISEFAKTA - BUSSTUR

DATO: 09.–16.04.19.

PÅMELDING ØNSKES INNEN: 
TA KONTAKT

PRIS: kr 12 550,–

TULIPANER PÅ REKKE OG RAD I DEN VAKRE BLOMSTERPARKEN 
KEUKENHOF. HER ER DET MYE INSPIRASJON Å HENTE! 
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E
tter en lang og mørk vinter, er det lite 

som slår følelsen av å se naturen våkne 

til liv igjen. Og det er få steder i verden 

som er bedre å gjøre det enn nett opp 

Keukenhof i Nederland. Dette sies å være 

verdens vakreste vårhage. Mer enn 7 millioner 

løk er plantet, og de har en fantastisk samling 

av tuli paner, liljer, påskeliljer, orkideer og mange 

andre blomster. Dette må bare opp leves, og 

her er det bare å suge til seg av vår følelse og 

inspirasjon!

Stedet er så vakkert, sies det, at ingen har 

noen gang klart å ta et dårlig foto der.

På denne turen får du også oppleve en 

fantastisk blomsterparade, hvor biler og figurer 

består av blomster. Vi stopper også innom 

Amsterdam, hvor en kanaltur er obligatorisk. Vi 

kjører over den imponerende 30 km Afsluitsdijk 

og ser milevis med tulipaner. Besøk på ost- og 

treskogård hvor vi lærer hvordan ost og tresko 

blir laget. Det blir mellomovernattinger på 

Jylland, i Bremen og utkanten av Hannover.

INKLUDERT
• Reiseleder fra Boreal Reiser 
• Fly Stavanger – Barcelona t/r
• 7 netter Hotel Silhouette 7 
frokoster og 7 middager

• Drikke til middager-en liten 
flaske vin og vann

• Blanes lokalguide
• 1 lunsj med 1 drikke i Blanes 
området

• Inngang Jardin Botánico 
Marimurtra

• Barcelona, bysightseeing 
og lokalguide 

IKKE INKLUDERT:
• Enkeltrom 7 netter: Kr 1 900,–
• Øvrige lunsjer
• Tips til sjåfør/lokalguide

Bestill på borealreiser.no
Malgrat & Barcelona

SOL OG VARME I SPANIA

REISEFAKTA - FLYTUR

DATO: 26.05.–02.06.19.

PÅMELDING ØNSKES INNEN: 15.02.19.

PRIS: kr 12 350,–

Kan du ikke vente på sommeren? Bli med og 

opplev sol og varme! Vi bor en hel uke på 

Hotel Silhouette Spa i feriebyen Malgrat de 

Mar nord for Barcelona. Hotellets konsept: 

adults only=bare voksne. Hotellet har egen 

hage og eget velværesenter. Vi bor 150 meter 

fra stranda og forretningsstrøket. Under 

oppholdet har vi to utflukter.

Heldagstur til Barcelona. Byen er et viktig 

økonomisk sentrum, en av Europas viktigste 

havnebyer, rik på kulturarv og et populært 

turistmål. Det blir sigtseeing med buss, og vi 

opplever noen av severdighetene. 

Heldagstur til Blanes, kjent «som veien til Costa 

Brava-kysten». Populær turistby. Markedsbesøk 

og inngang til Jardin Botánico Marimurtra 

med mer enn fire tusen plantearter, de fleste 

eksotiske. Hagen er arbeidet til Carl Faust, en 

mann med lidenskap for naturen.

TRESKO, VINDMØLLER OG TULLIPANER ER NEDERLAND. NYT LATE DAGER I SPANIA.

DET BLIR DAGSTUR TIL 
BARCELONA, HVOR DU 

FINNER SAGRADA FAMILIA.
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INKLUDERT:
• Reiseleder fra Boreal Reiser 
• Fly Stavanger – London t/r
• 5 netter på hotell inkl. frokost
• 2 middager (første og siste 
kvelden)

• Lett lunsj dag 2
• Te og scone på Hever Castle
• Vinsmaking
• Tur med damplokomotiv
• Program som beskrevet, inngang 
til nevnte slott m.fl.

• Engelsk lokalguide på alle 
utflukter

• Transport i egen buss 
iht. program

IKKE INKLUDERT:
• Enkeltrom 5 netter: kr 1 650,– 
• 3 middager på hotellet: kr 775,– 
• Drikke til måltidene
• Tips til sjåfør/lokalguide

Bestill på borealreiser.no
Englands hager

REISEFAKTA - FLYTUR

DATO: 22.–27.08.19.

PÅMELDING ØNSKES INNEN: 30.04.19.

PRIS: kr 12 250,–

ENGLANDS FRODIGE HAGER

En tur spesielt for alle hage- og blomster-

interesserte! I løpet av fem fulle dager i 

England besøker vi noen av landets flotteste 

hager, i bl.a. regionen Kent som med rette 

kalles «The garden of England» (Englands 

hage). Vi besøker bl.a. Hever Castle, Scotney 

Castle, Sissinghurst Castle, Leeds Castle, Great 

Dixter House & Gardens, og får se praktfulle 

og frodige hager i mange stilarter. Det blir 

også tur med et historisk damplokomotiv, 

gjennom typisk britisk landskap. England er et 

fremadstormende vinland, jordsmonnet i Kent 

har mye til felles med Champagne regionen, 

og vi besøker en prisbelønt engelsk vingård 

for vinsmaking.  Katedralen i Canterbury er 

en av landets eldste og mest kjente kirker, og 

det praktfulle gotiske bygget kan ta pusten 

fra de fleste. 

Til slutt drar vi innom kystbyen Brighton og 

den engelske kanalkysten, med mulighet for 

å besøke den berømte piren og Royal Pavilion 

– kronprinsens feriested fra 1800-tallet.

INKLUDERT:
• Busstransport med Gaute 
Espedal og Jane Edland

• Color Line, Kristiansand-
Hirtshals t/r

• 10 overnattinger inkludert frokost 
• 11 middager/buffet
• 1 lunsj i Tyrol
• Innganger og utflukter som 
beskrevet i turprogram.

IKKE INKLUDERT:
• Enkeltrom kr 2 000,– pr person

Bestill på borealreiser.no
Sensommertur til Tyrol

REISEFAKTA - BUSSTUR

DATO: 22.09 – 02.10.2019

PÅMELDING ØNSKES INNEN: 
TA KONTAKT

PRIS: 

kr 14 990,–

SENSOMMERTUR 
TIL TYROL

Høsten er en av de fineste årstidene i Tyrol. 

Bladene på trærne skinner gyllent i høstsola 

og dyrene hentes ned fra sommerbeite. Opplev 

den berømte «Almabtrieb» ikledd finstasen 

med hodepynt og tradisjonell bjelle rundt 

halsen, føres kyrne ned fra høyfjellet. Vel 

ankommet i dalen, fortsetter festivitetene med 

lokale korps og dansegrupper hvor dirndl- og 

lederhosenfaktoren er høy! Fra bodene selges 

tradisjonelle varer og lokale spesialiteter. Vi blir 

med på festen, og feirer i vaskekte Tyroler-stil! 

I tillegg blir vi med på tyrolsk aften, togtur 

med nostalgitoget i Jenbach og båttur på 

Tyrols største innsjø Achensee omgitt av et 

helt fantastisk alpelandskap.

 

Vi bor 4 netter i St. Johann in Tirol på Boutique 

Hotel Bruggwirt.



PRAHA OG DEN BERØMTE KARLSBROEN. BRANDENBURGER TOR I BERLIN.
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INKLUDERT:
• Busstransport med Gaute 
Espedal og Jane Edland 

• Color Line, Kristiansand-Hirtshals 
t/r inkludert buffet, dessertbord 
og drikke.

• 1 natt på Comwell Kolding hotell
• 1 natt på Comwell Rebild hotell, 
inkludert middag og frokost

• 2 netter på 4 * NH Potsdam 
konferansesenter i 
Kleinmachnow, inkludert middag 
og frokost.

• 3 netter på 4 * Hotel Olympik 
i Praha inkludert middag og 
frokost.

• 1 natt på 4 * Wyndham Hannover 
Atrium i Hannover, inkludert 
middag og frokost

• 4 timers guidet tur i Berlin 
(skandinavisk tale)

• 3 timers guidet tur i Praha 
(skandinavisk tale)
 
IKKE INKLUDERT:

• Enkeltrom kr 1 800,- pr person
• Heldagsutflukt til Pilsen 
inkludert bryggeriomvisning m/
smaksprøving og lunsj kr 500,-

Bestill på borealreiser.no
Berlin & Praha

REISEFAKTA - BUSSTUR

DATO: 29.07.–06.08.19.

PÅMELDING ØNSKES INNEN: 
TA KONTAKT

PRIS: kr 11 990,–

SOMMERTUR TIL BERLIN OG PRAHA

Bli med og opplev to spennende europeiske 

hovedsteder! Tysklands hovedstad Berlin er et 

attraktivt reisemål, byen er blitt selve symbolet 

på både frihet og fredsvilje. Her opplever vi 

nostalgi og nyskaping. Vår lokalguide viser oss 

byen som har et mangfold av severdigheter 

å by på.  

Tsjekkias hovedstad Praha står på UNESCOs 

verdensarvliste og er fortsatt en av de mest 

populære byene å besøke i Europa. Praha er 

full av kulturskatter og fantastisk arkitektur. 

Den tsjekkiske hovedstaden er en fest for øyet! 

Vår lokalguide tar oss med på en reise 

gjennom den historiske byen. Brosteinsgater 

i den nydelige gamlebyen, den astronomiske 

klokken i det gamle rådhuset og ikoniske 

Karlsbroen er noe av det vi får se på rundturen. 

Valgfri utflukt til byen Pilsen utenfor Praha. 

Pilsen, med en mer enn 700 år gam mel 

historie, tilbyr et stort utvalg av at traksjoner 

og severdigheter. Med sin pittoreske og 

historiske gamleby, storslåtte bygninger og 

den monumentale St. Bartholomew-katedralen 

er det ikke rart at byen ble kåret til Europas 

kulturhovedstad i året 2015. Byen er selvsagt 

fremdeles kjent for produksjon av pilsnerøl 

som eksporteres til hele verden. 
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- KAN IKKE VENTE MED 
Å KOMME TILBAKE

Gunhild Skrede Vaardal-Lunde har 
reist over hele verden. Ingenting har 

begeistret og fascinert henne som India.

TAJ MAHAL ER ET AV VERDENS MEST IMPONERENDE OG VAKRE 
BYGGVERK, SOM DELTAKERNE PÅ BOREALS INDIA-TUR FIKK 
OPPLEVE PÅ NÆRT HOLD.



INDIA
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D
et var en helt fantastisk opplevelse, 

sier Vaardal-Lunde, som var i India 

for første gang høsten 2018. Hun var 

på en 11 dagers rund reise, sammen 

med 17 gjester som bestilte gjennom Boreal 

Reiser, hvor gjestene fikk oppleve høyde punkt 

som Taj Mahal, Agra, New Dehli, Ranthambore 

nasjonalpark med tiger safari, og «den rosa 

byen» Jaipur.

- Det var så annerledes enn alt jeg har 

vært med på før. Luktene, lydene, inntrykkene. 

Kaoset, rikdommen, fattig dommen. Mektig 

og kontrast fullt er to ord som kan beskrive 

turen godt, sier Vaardal-Lunde, og drømmer 

seg tilbake.

- Jeg kan nesten ikke vente med å dra tilbake. 

På disse 11 dagene opplevde vi masse, men 

skrapte likevel bare i overflaten på hva India er 

og har å tilby. Vi reiser og opplever mye i dag, 

men India er likevel noe helt annerledes enn det 

meste annet vi opplever, mener reiselederen.

REISE SOM BURSDAGSFEIRING
Harald Manfred Bode var, sammen med 

sin kone Helga, med på India-turen. Det var 

Helga som foreslo turen, for å feire mannens 

70-årsdag. Og hvilken en feiring det ble.

- Det var en fantastisk tur! Jeg er ikke så glad 

i å ligge og sole meg på ferier, det kan vi gjøre 

gratis på Sola-stranden. Derfor passet denne 

turen så godt, den var full av gode og spen-

nende opplevelser. Vi var i storbyer, på lands-

bygda, red på elefanter, safari i jungelen og 

besøkte fine templer, fortel ler Manfred Bode.

Han husker spesielt by turene på trehjuls-

sykler, såkalte rickshaws, som spennende.

- Da kom vi tett på dagliglivet i India – 

bokstavelig talt. Trafikken var tett, og vi kunne 

jo ikke ha kamerastropper slengende utenfor 

sykkelen, da ville de blitt hektet fast i den tette 

trafikken. Rett og slett en fin og oversiktlig 

måte å få en oversikt over byer og dagligliv, 

forteller han.

Bode ble begeistret over hvor frodig det 

var. – Mye skog og regnskog, og fra bussvinduet 

fikk vi oppleve flott natur. Det kom som en stor 

bonus, sier han.

ALT TILRETTELAGT
Bode-paret bestilte turen gjennom Boreal 

Reiser, og da fikk de alt tilrettelagt. Transport, 

overnatting, mat, opplevelser – alt var ordnet 

på forhånd av Boreal.

- Det er jeg glad for! Det var så mange 

inntrykk å fordøye, så mye å oppleve, at vi 

hadde mer enn nok med det. Skulle vi ha 

organisert turen selv, ville det blitt for mye, 

sier 70-åringen, som skryter både av Boreal 

sin reiseleder og den lokale guiden.

- De løftet virkelig turen, og vår lokale guide 

var et unikum. Alt han kunne!

Høsten 2019 fyller kona Helga 65 år, og da 

blir det muligens en ny Boreal-tur. 

- Vi har ennå ikke bestemt hvor, det er så 

mye spennende å velge mellom. Det er lett 

å bli bitt av basillen etter en tur som den til 

India, sier Bode.

VIL DU BLI MED TIL INDIA?
Boreal reiser planlegger ny tur 
til India høsten 2019. Forrige tur 
var en stor suksess med mange 
fornøyde deltakere, og nå kan 
det bli din tur! Turen er under 
planlegging, og vi kan love deg 
en tur full av opplevelser og nye 
inntrykk.

Synes du det høres spennende 
ut med en India-tur? Da kan 
du enten sende oss en mail på 
reiser@boreal.no eller ringe 
oss på 51820210 og be om å 
få reiseplan, pris og alt av 
nødvendig info. Eller du kan følge 
med på borealreiser.no. Vi legger 
ut turen så snart alle detaljer er 
på plass.

HER ER TURDELTAKERNE PÅ TIGERSAFARI I INDIA.

GUNHILD SKREDE VAARDAL-LUNDE ER REISELEDER FOR BOREAL. 
HUN GLEDER SEG TIL NY INDIA-TUR.

HØSTEN 2019 BLIR DET NY INDIA-TUR MED BOREAL.



SE VERDEN PÅ 
EN NY MÅTE

Hurtigruten tar deg med på reiser 
du aldri vil glemme. 



Å 
reise på ferie med Hurtig ruten 

er noe mange drøm mer om. Og 

stadig flere velger å unne seg en 

tur – enten det er langs norske-

kysten eller mer eksotiske turer til Antarktis, 

Svalbard og Grønland.

- De som reiser får seg en opplevelse for 

livet, mener Monica Våge. Hun har jobbet 15 år i 

Hurtigruten, men jobber nå som salgsansvarlig 

for Hurtigruten i Boreal. Få kjenner Hurtigruten 

like godt som henne. 

- Mange ønsker seg noe ekstra ut av feriene. 

De ønsker eventyr, flotte natur opp levelser og 

de vil ut forske nye steder. Det er ikke rart 

Hurtigruten er populær, forteller Våge. 

Hun sier kundene setter stor pris på de 

utrolige naturopplevelsene Hurtigruten gir. 

- Vi seiler mindre skip enn andre cruise-

selskap. Det betyr at vi kan komme mye tettere 

på natur og dyreliv, og det gir de reisende 

en helt annen opplevelse. Våre nye skip er 

spesialbygget for nettopp dette, forteller Våge.

Dersom kapteinen på Hurtigruten ser noe 

spektakulært underveis, er han eller hun ikke 

sen om å legge inn en liten omvei – selv om 

tidsskjema ryker.

- Kanskje oppdager de en flokk med hval 

fra broen. Da tar de en liten avstikker, slik at 

passasjerne skal få fenomenet med seg. Der 

andre seiler forbi, tar Hurtigruten en liten 

avstikker for gjestenes skyld, forteller Våge.

Hun forteller at klassikeren langs norske-

kysten fremdeles er Hurtigrutens flaggskip.

- Men turer til for eksempel Antarktis blir 

stadig mer populært. Det er eksotisk, og en 

natur og et landskap du aldri har opplevd 

maken til. Vi kommer tett på naturen, vi ser 

pingviner, padler på havet – og vi har fagfolk 

med på hele reisen som rommer fore drag og 

guidede eks pedisjoner, forteller Våge. 

- Alle som kan bør unne seg en tur med 

Hurtigruten!

«EN OPPLEVELSE 
FOR LIVET»

BOREAL SAMARBEIDER 
TETT MED HURTIGRUTEN

Skal du bestille en tur med 
Hurtigruten, kan det være en god 
idé å bestille gjennom Boreal.

- Vi er en av Norges største 
formidlere av reiser med 
Hurtigruten. Kunder som bestiller 
gjennom oss, får samme gode pris 
som de ville fått hos Hurtigruten 
eller andre. Hos Boreal får kundene 
en egen kontaktperson, og de får 
snakke med personer som kjenner 
Hurtigruten inn og ut og som kan 
svare på alle mulige spørsmål, 

sier Monica Våge, som er Boreals 
Hurtigrute-ekspert.

Hurtigruten har et stort utvalg i 
turer.

- Vi reiser over hele verden, og 
tilbyr turer som andre cruiseselskap 
ikke har. Derfor er Hurtigruten så 
unikt, forteller Våge.

Vil du bestille en tur med 
Hurtigruten, kan du gjøre det på 
borealreiser.no, ringe 51820210 eller 
sende mail til booking@boreal.no. 
På borealreiser.no finner du også 
hele utvalget av Hurtigrutens turer.

HURTIGRUTEN

17

I 2019 STÅR HURTIGRUTENS NYESTE TILSKUDD 
TIL FLÅTEN KLAR. MS ROALD AMUNDSEN BLIR 
PREGET AV BANEBRYTENDE SKANDINAVISK 
DESIGN, SAMTIDIG SOM DET BLIR DET FØRSTE 
EKSPEDISJONSSKIPET I VERDEN SOM SEILER 
HELELEKTRISK PÅ HYBRIDTEKNOLOGI.



ÅLSEUND

TRONDHEIM

TROLLFJORDEN

LOFOTEN
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P
å lik linje med Orientekspressen og 

berømte Route 66, er Hurtig ruten 

en ikonisk reise som turister fra hele 

verden drømmer om å oppleve. På den 

klassiske rundturen, fra sør til nord og tilbake, 

får du besøke byer som Bergen, Ålesund og 

Trondheim, før du krysser polarsirkelen og seiler 

inn i arktisk farvann. På reisen sørover opplever 

du Lofoten og Trollfjorden i fullt dagslys, før 

du når Helgelandskysten og fjellformasjonen 

«Sju søstre». På vei tilbake mot Bergen kan du 

nyte den vakre vestlandskysten. Du besøker 

34 havner, seiler forbi 100 fjorder, 1000 fjell og 

legger bak deg over 2500 nautiske mil. Norge 

i et nøtteskall.

Uansett når på året du reiser med Hurtig-

ruten, er du omgitt av vakker natur på alle 

kanter. Hver eneste årstid har sin spesielle 

sjarm. Om våren kommer varmen og dagslyset, 

og du kan oppleve tre årstider på én reise. 

Sommeren, som er den mest populære tiden av 

året for reisende, er tiden for lange, lyse dager 

– og midnattssol. Høsten er fargenes årstid, 

mens vinteren kanskje er den mest spesielle 

årstiden for å virkelig oppdage hvor vill naturen 

langs norskekysten er. Da kan du også oppleve 

nordlyset dansende over himmelen.

En reise langs norskekysten er ikke bare en 

reise gjennom fantastisk natur, det er også 

en kulinarisk reise. Hurtigruten har satset 

stort på lokalmat, og samarbeider med lokale 

leverandører langs kysten. Det betyr at du kan 

nyte kortreist og smakfull mat, ferskest mulig.

God tur! Og husk at du kan bestille din reise 

med Hurtigruten på borealreiser.no.

VERDENS 
VAKRESTE 
SJØREISE

Den klassiske rundturen med Hurtigruten, som 
tar deg fra Bergen til Kirkenes og tilbake igjen, 
blir beskrevet som verdens vakreste sjøreise av 

Lonely Planet. Det er lett å forstå hvorfor!
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Oslo
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Bergen

Florø

Måløy

Trondheim
Kristiansund

MoldeÅlesund

Sandnessjøen
Nesna

Brønnøysund

Rørvik

Ørnes

Bodø

Svolvær
Stokmarknes

Sortland

Finnsnes

Skjervøy
Øksfjord

Hammerfest

Havøysund

Honningsvåg

Kjøllefjord

Kirkenes

Vadsø

Vardø

Berlevåg
Båtsfjord

Mehamn

Tromsø

Risøyhamn

Stamsund

Torvik

Sognefjord

Hardangerfjord

Flåmsbanen Bergensbanen

Dovrebanen

Geirangerfjor d

Hjørundfjor d

Lyngenfjord

VELG DITT EVENTYR 
REISEN MOT NORD:

Dag 1: Bergen. Ombord stigning. Start reisen i Bergen, 
byen mellom de syv fjell.

Dag 2: Florø – Molde. Reis om sommeren for å besøke 
Geriranger fjorden, eller om høsten for å besøke 
Hjørundfjorden, før vi stop per i Ålesund for å beundre 
jugendbyen.

Dag 3: Kristiansund – Rørvik. Den gamle vikingbyen 
Trondheim er dagens høydepunkt, der du får se middel-
alder kirken Nidarosdomen.
Dag 4: Brønnøysund – Svolvær. Du inviteres ut på dekk 
for en tradisjonell seremoni når vi krysser den nordlige 
polarsirkel ved 66°33´N

Dag 5: Stokmarknes – Skjervøy. Tromsø er 
inngangsporten til Arktis, og her finnes en rekke utflukter 
å velge mellom.

Dag 6: Øksfjord – Berlevåg. Skipet snor seg inn til 
Honningsvåg, og her tilbys utflukt til ikoniske Nordkapp.

Dag 7: Båtsfjord – Kirkenes – Båtsfjord. Skipet snur i 
Kirkenes, og havnene som besøkes om natten nordover vil 
nå ses om dagen sørover.

REISEN MOT SØR:

Dag 8: Mehamn – Tromsø. Besøk Hammerfest, verdens 
nordligste by.

Dag 9: Finnsnes – Stamsund. Få steder kan sammen liknes 
med den vakre naturen i Vesterålen og Lofoten.

Dag 10: Bodø – Rørvik. Helgelandskysten venter, 
med fjellkjeden De syv søstre, og det spesielle fjellet 
Torghatten.

Dag 11: Trondheim – Ålesund. Du returnerer til den 
kongelige byen Trondheim om morgenen, og fortsetter 
deretter til Kristiansund.

Dag 12: Bergen, ilandstigning. Reisen har kommet til veis 
ende i Bergen.

Du bestemmer selv hvor mye av turen du vil bli med på. 
Bestill på borealreiser.no.

HURTIGRUTEN
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PÅ REISE MED 
HURTIGRUTEN FÅR DU:

• Besøke alle 34 havner på dagtid.
• Tilbakelegge 2500 nautiske mil. 
Seile forbi mer enn 100 fjorder og 
1000 fjell. 

• Besøke avsidesliggende, små 
havner der større cruiseskip ikke 
kan gå inn. 

• Mulighet til å fordype deg i 
kulturen, naturen og dyrelivet. 

• Mulighet til å bli med på mer en 
60 varierte utflukter. 

• Slappe av i rolige omgivelser og 
bli med på aktiviteter om bord. 

• Nyte kortreist mat. 
• Orkesterplass til den vakre 
utsikten, enten fra dekk, 
panoramasalongene eller 
restaurantene. 

• Krysse polarsirkelen to ganger. 
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G
jennom to sesonger har Anders 

Bache guidet Hurtigrutens gjester 

gjennom spektakulære opplevelser 

i polare strøk. Destinasjoner som 

tidligere kun var forbeholdt Roald Amundsen, 

Fridtjof Nansen, Hjalmar Johansen, Robert Scott 

og deres kompanjonger, er nå tilgjengelige 

for flere av oss, takket være Hurtigrutens 

ekspedisjonstilbud.

For Anders Bache er det en helt spesiell 

opplevelse å besøke disse stedene, selv om 

han kjenner historiene godt. I dette intervjuet 

med polarforskeren, kan du lese om hva det er 

med polarhistorien som fascinerer han – og 

hvorfor du bør vurdere en ekspedisjon med 

Hurtigruten.

- De fleste nordmenn har et forhold til Roald 

Amundsen og andre store polfarere. Vi kjenner 

historiene i grove trekk. Hva er det med polar-

historie som fasinerer deg?

- Det er noe med de ville eventyrene som 

jo viser seg å være realistiske hendelser. Da 

jeg som liten forstod at Amundsen var ekte, 

at folk har overvintret i huler og hi og at alt 

det ekstreme man hører og leser om faktisk 

har skjedd - da ble jeg fengslet. I tillegg er 

polarhistorie sterkt avhengighetsskapende. I 

det du begynner å dykke litt under overflaten vil 

du finne så mange flere fortellinger, så mange 

skjebner og mysterier at du ikke vil klare å legge 

det fra deg. For min del var det kombinasjonen 

mellom polarlitteraturen og reiser til Svalbard 

som tenåring som skapte en interesse som ikke 

ser til å gi seg på en stund. 

- Om du skulle kopiert en av eks pedisjonene 

og gått i noens fotspor. Hvem ville du fulgt 

og hvorfor?

På den ene siden frister det å velge en som 

ikke varte så lenge, en ekspedisjon der de både 

hadde godt med mat, var trygge og varme og 

klarte å være venner hele tiden. Problemet er 

at dem finnes det ikke så mange av. Derfor 

velger jeg en i andre enden av skalaen: En 

ekspedisjon som bare har blitt gjort en gang, 

nemlig vinterturen til Aspley Cherry Garrard, 

Edward Wilson og Henry Bowers i 1911. 

De tre engelskmenn dro ut i fem uker, midt 

under den antarktiske vinteren, for å få tak i 

noen pingvinegg. De overlevde temperaturer 

ned under 60 minusgrader, de mistet teltet 

sitt, de måtte krype ned i isfrosne soveposer 

- JEG FÅR 
SOMMERFUGLER 

I MAGEN
Selv om han har studert polarhistorie i over ti år, får 
Anders Bache likevel sommerfugler i magen og en 
klump i halsen når han går i polarheltenes fotspor.

MS MIDNATSOL ER DEDIKERT TIL DEN VAKRE, NORSKE SOMMEREN. SKIPET SEILER LANGS NORSKEKYSTEN 
FRA MAI TIL SEPTEMBER. RESTEN AV ÅRET SEILER HUN I ANTARKTIS OG DE CHILENSKE FJORDENE.
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– men likevel overlevde de og med seg hjem 

fikk de: Tre pingvinegg! 

Boken til Cherry Garrard, «The Worst 

Journey in the World» ble senere en av 

klassikerne i polarlitteraturen, og kapittelet 

om vinterturen er greit å ha på innerlomma 

hvis du synes synd på deg selv når du er på 

tur. Leser du første siden skjønner du fort at 

du kunne hatt det verre. Som nattahistorier 

til barn som synes det er kaldt på rommet 

fungerer den også utmerket. 

- Finnes det fortsatt ufortalt historie rundt våre 

polarhelter? 

Ja, definitivt! Og det er det som er så spennende! 

Historie er ikke statisk , den forandrer seg etter 

hvert som vi får mer kunnskap, nye perspektiver 

og sammenligningsgrunnlag. Seneste for noen 

år siden ble det funnet en kiste hjemme hos 

Roald Amundsen med flere tusen bilder og brev 

som ble starten på et fantastisk spennende 

arbeid om Amundsens liv. Og selv om mange 

har forsket, skrevet og gravd i Amundsens liv 

i mange år – er det overraskende mye nytt. 

I arbeidet med boken «Polar kjærlighet», en 

bok som er proppfull av kjærlighetsfortellinger 

fra polarhistorien, kom vi blant annet over en 

ukjent bunke kjærlighetsbrev som var skrevet 

til Roald Amundsen. Hver dag forsøker vi å 

pusle sammen historien med de brikkene vi 

har tilgjengelig, og når vi finner nye brikker kan 

det føre til at vi både forstår mer av helheten 

og historien. 

- Hurtigruten er et ledende selskap når 

det kommer til ekspedisjonscruise i polare 

farvann. I 2018 seilte de for første gang til 

Nordvest-passasjen. I tillegg kan man delta på 

ekspedisjonsseilinger til Antarktis, Arktis og mye 

mer. Er det mulig ved å delta på en slik seiling å 

forstå hvordan det var for Amundsen og Nansen 

og gjøre disse ekspedisjonene i sin tid med tanke 

på det utstyret de hadde til rådighet?

- Ja og nei. Det å være på de samme stedene 

som de gamle polarheltene er fantastisk. De 

gangene jeg har fått mulighet til å nå historiske 

steder, har jeg ofte fått sommerfugler i 

magen og klump i halsen. Det er noe med å 

se de samme fjellene, den samme utsikten, og 

oppdage stedet. Å kunne oppleve slike steder 

er både viktig og utrolig virkningsfullt hvis man 

vil forstå mer av polarhistorien. 

Det som man i dag er glad man slipper er 

usikker het og den lange vente tiden som de 

første pionerene hadde. I dag vet de fleste hvor 

lenge de skal være borte og de har mulig het 

til å ringe hjem, sende bilder, til og med sjekke 

nyheter og været mens de drar inn over i polar-

strøkene. Slik var det ikke før. Da dro man ut på 

eventyr som man kanskje ikke kom hjem ifra, 

og man var borte i årevis, uten muligheter for 

kontakt. Den følelsen er det ikke så mange som 

har i dag – heldigvis kanskje.

Hvis du skulle plukket ut en historie eller hendelse 

som virkelig skiller seg ut etter din mening. Hva 

skulle det vært? Om det er mulig å velge noen …

Det finnes så enormt! I polar historien er det 

både kjærlighet, hat, suksesser og tragedier, 

men en ting jeg aldri blir lei av er historien 

om de to første ekspedisjonene til Sydpolen: 

Roald Amundsen og Robert Falcon Scott. Den 

historien har alt. Vanskelig å si noe mer, rett 

og slett! 

- Hvordan og hvor kan de som ønsker å bli 

bedre kjent med polarhistorie gå frem? Hva 

lærer man ved å bli med på en seiling i polare 

strøk med Hurtigruten? 

Den enkle oppskriften er tredelt. Først og 

fremst må du finne en ny eller god gammel 

polarklassiker, pakk den ned i sekken, fyll en 

termos med kaffe, gå ut i fjellet eller skogen, fyr 

et bål – og begynn å lese. Ha helst en sovepose 

til å krype ned i også, da blir alt komplett. 

Gjenta dette gjerne flere ganger, med ulike 

bøker. Da har du lagt grunnlaget. 

Deretter må du oppsøke historien. Gå på 

museum, snakk med fagfolk, gå på foredrag. 

Kom gjerne på besøk i Roald Amundsens hjem, 

som nok er det mest spektakulære museet om 

Roald Amundsen. 

Når du føler at historien har satt seg i sjela, 

er det på tide å sette den inn i dagens verden. 

Da er det bare å spenne på seg skia, ta toget til 

Finse, der du finner den eneste rekonstruerte 

utgaven av Amundsens hytte, Framheim, eller 

grave deg en snøhule i hagen. Ligg der en natt 

og forsøk å se for deg hvordan det var for de 

tøffe, første kvinner og menn som dro ut i isen 

for hundrede av år siden. 

Eller alternativt, sjekk ut Boreal Reiser sitt 

tilbud. Book en billett, dra ut i isen og gjen-

opplev historien. Da er du fengslet, og den 

beryktede polarbasillen har satt seg!

NÅ KAN DET BLI DIN TUR!
Hurtigruten har mange spennende 
ekspedisjonsturer over hele verden. 
For eksempel denne gjennom 
Nordvestpassasjen. Vil du være med? 
Finn din tur på borealreiser.no.

ANDERS BACHE I UMIVIK, ØST PÅ GRØNLAND. STEDET DER 
NORSK POLARHISTORIE STARTET FOR ALVOR, AKKURAT 
DER NANSEN OG HANS MENN HADDE SIN TELTPLASS FØR 
DE BRASTE INNOVER INNLANDSISEN I 1888.
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VISSTE DU AT?
I Georgia er en gjest betraktet 
som en gave sendt fra Gud, og 
blir behandlet deretter - helt uten 
baktanker. Om en familie ikke 
har råd til å kjøpe inn nok mat 
til gjesten, så går de til slakteren 
og forteller at de venter besøk. 
Så får de kjøttet gratis og kan 
betale senere.

GEORGIA OG 
ARMENIA: TO 
PERLER I ØST 

Georgia og Armenia er to trygge og 
spennende perler som ennå ikke er 

oppdaget av masseturismen. Bli med på en 
eventyrreise dit!

KIRKE PÅ FJELTOPP I GEORGIA - ET IKONISK BILDE .TBLISI ER HOVEDSTADEN I GEORGIA OG ET AV DE SPENNENDE 
REISEMÅLENE PÅ DENNE TUREN..

GEORGIA OG ARMENIA ER MYE FLOTT OG FRODIG 
NATUR. ET EVENTYR SOM BARE MÅ OPPLEVES.
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INKLUDERT:
• Reiseleder fra Boreal Reiser
• Flyreise Stavanger – Tbilisi t/r
• Overnatting 11 netter på 4* hotell 
inkl. frokost

• Alle måltider – 10 middager 
og 10 lunsjer

• Lokal reiseleder under 
hele oppholdet

• Vinsmaking 
• Brandysmaking (5, 7 og 10 år 
gammel)

• 1 flaske (0,5l) mineralvann 
per dag

• Busstransport i egen buss 
iht. program

IKKE INKLUDERT:
• Enkeltrom: kr 3 950,–
• Drikke til måltidene
• Evt. tips til sjåfør/lokalguide 
• Mat på flyet

Bestill på borealreiser.no
Georgia & Armenia

REISEFAKTA - FLYTUR

DATO: 01.–12.10.19.

PÅMELDING ØNSKES INNEN: 26.06.19.

PRIS: kr 22 990,–

GEORGIA & ARMENIA

M
ed kun én mellomlanding fra 

Stavanger, er Georgia nærmere 

enn du skulle tro. Georgia er, 

sammen med nabo landet 

Armenia, et eldo rado for deg som søker 

spektakulære naturopplevelser. Georgias 

hoved stad Tbilisi har de siste årene blitt 

revitalisert og fremstår som et meget trygt 

reisemål og en moderne storby, gamle inntrykk 

kan legges bort.  Gjennom 12 dager går vår ferd 

gjennom storbyer og et landskap som Knut 

Hamsun beskrev som «Æventyrland». Overalt 

på topper og åser står små kirker og klostre, slik 

de har gjort i hundrevis av år. I Kaukasus ruver 

imponerende fjellkjeder, deriblant Kazbek-

fjellet (5047m). 

GOD VIN
Armenia og Georgia er vinens vugge med 

vintradisjoner som går 8000 år tilbake i tid, 

og vi besøker en av Georgias fremste vingårder. 

Armenia er det første kristne landet i verden, og 

Etchmaidzin-katedralen (301-303) regnes som 

verdens eldste. Hovedstaden Jerevan ligger 

ved foten av Ararat-fjellet, og vi får se både 

det moderne og historiske på vår utforsking 

av byen. 

SKRYT I BOK
Forfatter Erika Flatland har reist mye i området 

og fått priser og skryt for sin bok «Grensen». 

- Georgia er et av mine yndlings land, det 

er et land som har absolutt alt: I nord ligger 

noen av Europas høyeste fjell, i vest kan man 

bade i Svarte havet, i øst finner man vin gårder 

i verdens klasse, skriver Flatland i boken 

«Grensen».

Legg så til gammel, nesten uberørt arki-

tektur – i alt fra middel alder landsbyer hvor 

stein tårnene står tett i tett, til noen av verdens 

eldste kirke bygg – et kjøkken som kan måle seg 

med det italienske, og et folk som ikke bare er 

åpent og gjest fritt, men som alltid har tid til 

en fest og en skål til, og der har du Georgia, 

skriver hun.

Nå kan det bli din tur! PS! Man trenger ikke 

visum til Georgia og Armenia.

KVALITETEN PÅ MAT ER MEGET GOD, OG BESØKENDE KAN GLEDE SEG OVER EN 
MENGDE KJØTTRETTER, FISKERETTER, SUPPER OG VEGETARRETTER.



INKLUDERT:
• Reiseleder fra Boreal Reiser
• Busstransport
• Color Line Kristiansand – 
Hirtshals t/r. Inkl. buffet å utreise, 
sitteplass på retur.

• 6 overnattinger i dobbeltrom, 
frokost og middag 5 dager

• Guidet tur i Goslar
• Heksekveld og tog til Brocken 
(Bloksberg)

• 1 lunsj
• Inngang og omvisning på 
Volkswagens bilfabrikk
 
IKKE INKLUDERT:

• Enkeltrom: + kr 1 200,–
• Lunsj på Color Line på retur: 
kr 259,–

Bestill på borealreiser.no
Goslar

REISEFAKTA - BUSSTUR

DATO: 13.–19.06.19.

PÅMELDING ØNSKES INNEN: 26.04.19.

PRIS: kr 9 990,–

24

VIL DU DRA TIL BLOKSBERG?

Det er ikke hyggelig å bli bedt om å dra til 

Bloksberg. Men denne gang lover vi en god 

opplevelse - i den tyske byen Goslar!

Bli med på sommertur til den tyske byen 

som ble grunnlagt i 922 og har fått UNESCO-

status pga. sin sølvgruvehistorie. Goslar ble 

kalt «Roma i nord», og spirene i de 47 kirkene, 

kapellene og klostrene er typisk for dens unike 

silhuett. 

Gamlebyens mange smale, brosteinsbelagte 

gater og bindingsverkshus forteller sin egen 

historie og skaper en unik atmosfære. Løft 

blikket og legg merke til de mange flotte 

utsmykningene på vinduer, karnapper og 

verandaer. På vår guidede tur i det historiske 

sentrumet får vi bl.a. se keiserpalasset 

Kaiserpfalz, Markedsplassen og rådhuset, i en by 

som utrolig nok unngikk mye av verdenskrigens 

herjinger og fremstår som original. 

Vi får også være med på heksekveld, togtur 

til Bloksberg med smalsporbane, og omvisning 

på Volkswagen bilfabrikk i Wolfsburg.

GOSLAR ER EN VAKKER TYSK BY. I JUNI KAN DU BLI MED PÅ 
OPPLEVELSESRIK BUSSTUR HIT.

MIDDAGER ER INKLUDERT.



INKLUDERT:
• Reiseleder fra Boreal Reiser
• Flyreise Stavanger – Malaga t/r
• 7 netter på 4* hoteller, 
inkl. frokost

• 6 middager og 1 lunsj i Malaga
• Vinsmaking i Jerez
• Elvecruise i Sevilla
• Hesteshow i Cordoba
• Utflukter og program som 
beskrevet, inkl. lokalguide

• Busstransport i egen buss 
i Spania

IKKE INKLUDERT:
• Enkeltrom 7 netter: kr 2 300,–
• Drikke til måltidene
• Tips til sjåfør og evt. lokalguider

Bestill på borealreiser.no
Rundreise i Andalucia

INKLUDERT:
• Reiseleder fra Boreal Reiser 
• Fly Stavanger – Kypros 
(Larnaca) t/r

• Overnatting 7 netter på Grecian 
Park Hotel 5*, inkl. frokost

• Flyplasstransfer på Kypros t/r
• Middag på hotellet første 
kvelden

• Utflukt til Larnaca (halv dag)
• Heldagsutflukt til Nicosia
• Heldagsutflukt «Kypriotiske 
tradisjoner» inkl. lunsj 

• Lokalguide på alle utfluktene

IKKE INKLUDERT:
• Enkeltrom 7 netter: kr 3 220,–  
• Middag på hotellet 6 dager: 
kr 1 490,– 

• Drikke til måltidene
• Tips til sjåfør/lokalguide

Bestill på borealreiser.no
Kypros - Afrodites øy

REISEFAKTA - FLYTUR

DATO: 01.–08.10.19.

PÅMELDING ØNSKES INNEN:  02.05.19.

PRIS: kr 14 990,–

REISEFAKTA - FLYTUR

DATO: 20.–27.09.19.

PÅMELDING ØNSKES INNEN: 22.02.19.

PRIS: kr 14 950,– 
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RUNDREISE I ANDALUCIA

KYPROS – AFRODITES ØY

Bli med oss på en rundtur i Andalucia, den 

sørligste av de spanske regionene. Du får 

solkyst, høye fjell, fantastiske byer og malerisk 

landsbygd. Malaga er solkystens største og 

Picassos hjemby. Gibraltars berømte klippe 

og ape-koloni er en kuriositet, på klare dager 

ser man over stredet og helt til Afrika. Cadiz er 

en av verdens eldste havnebyer, og vi smaker 

vin i Jerez før vi ankommer selve juvelen i 

kronen – Sevilla! I denne praktfulle hjembyen 

til flamenco, Columbus, operetter og storslått 

arkitektur tar vi oss god tid. Cordoba var en 

gang verdens støste by, og moské-katedralen La 

Mezquita er overveldende og unik. Hesteshow 

og elvecruise blir det også underveis, i et 

rikholdig program!

Fly direkte fra Stavanger til sol og varme på 5* 

hotell på Kypros! Nyt Grecian Park Hotel sine 

flotte fasiliteter og slapp av på stranden i en 

herlig uke. Noen dager drar vi på utflukt og gjør 

oss kjent med Kypros, som blir kalt «Afrodites 

øy». Larnaca er en liten by kjent for sin flotte 

strandpromenade, og vi opplever også det 

ukentlige markedet. Nicosia er hovedstaden og 

kan vise til flotte historiske bygg og katedraler, 

samt det sjarmerende og nyrestaurerte Laiki 

Yitonia-kvarteret i gamlebyen. Vi krysser «den 

grønne linjen» over til den tyrkisk-kontrollerte 

delen av øya og besøker bl.a. Selimiye 

moskeen og markedshallen. Det blir også tur 

ut på landsbygda på en innholdsrik dag med 

kypriotiske mat, handverk og tradisjoner. 

DEN SPANSKE SOLKYSTEN ER ALLTID POPULÆR.

KYPROS HAR BEHAGELIGE BADETEMPERATURER 
I SEPTEMBER.
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FÅ KJENNER DANMARK 
SOM TRYGVE

D
anmark er vårt nærmeste ferieland, 

og det er også vårt mest populære 

ferieland. Det er lett å forstå hvorfor, 

ifølge Trygve Byrkejdal, bussjåfør og 

salgsansvarlig i Boreal.

- Danskene er et herlig og lunt folkeslag. 

Det er lett å trives og få den gode stemningen 

i Danmark. I tillegg er pris nivået behagelig, du 

kan gå ut og spise middag til helt andre priser 

enn i Norge. Det er ikke rart at nord menn er 

så glad i Danmark, sier Byrkjedal, som gjen-

nom sine mange turer også har fått inn trykk 

av at danskene setter pris på besøk fra sine 

naboer i nord.

Byrkjedal kjører ofte buss turer til Danmark 

for Boreal, men han har også feriert privat i 

Danmark i år etter år. Han går ikke lei.

- Helt fra ungene var små tok vi dem med til 

ferie senter i Danmark. Jeg tror nesten jeg har 

vært på alle ferie senter i Danmark, sier Trygve 

Byrkjedal og ler.

- Et av dem har vi vært på over 20 ganger, 

og det er ikke mange danske veier jeg ikke har 

kjørt på!

Nå har ungene blitt voksne, men Byrkjedal 

har fremdeles Danmark som ferie favoritten 

–Bestiller du busstur til Aalborg/Kolding, 

som kjøres tre ganger i 2019, eller blomster-

festivalen i Odense, kan det være med Trygve 

som sjåfør. Påsketuren til Viborg er det noen 

andre som kjører.

- Danmarks-turene er alltid populære blant 

gjestene våre. Det er kort vei fra Rogaland til 

Danmark, og bussene og båtene over Skagerak 

er veldig komfortable og gode å reise med. Så 

er det også mange som setter pris på å feriere 

i land hvor språket, stort sett, er forståelig 

og valutaen noenlunde lik den norske, sier 

Byrkjedal.

Du kan lese mer om de for skjel lige Danmarks-

turene på denne siden. Vil du bestille, kan du 

enten gjøre det på borealreiser.no, eller du kan 

ringe oss på 51820210.

Det er lett å trives og få 

den gode stemningen 

i Danmark.

Det er kort vei og god stemning. Bussturene til 
Danmark er alltid populære, og i 2019 kan du 

velge mellom flere spennende reiser.

TRYGVE BYRKJEDAL ER BUSSJÅFØR, OG HAR KJØRT PÅ DET MESTE 
SOM FINNES AV DANSKE VEIER. NÅ KAN DU BLI MED PÅ BUSSTUR 
TIL DANMARK MED TRYGVE OG BOREAL.
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INKLUDERT:
• Busstransport
• Color Line inkl. buffet t/r
• 3 netter på Comwell Kolding 
inkludert frokost og middag 
torsdag og fredag 

• 1 natt på Comwell Rebild Hotell 
inkludert frokost og middag

• Lokalguide i Odense, 
Blomsterfestivalen

• Inngang Kolding Geografisk hage
• Inngang Jesperhus Blomsterpark
 
IKKE INKLUDERT:

• Enkeltrom, 4 netter kr 1 000,– 
pr person

Bestill på borealreiser.no
Blomsterfestivalen i Odense

INKLUDERT:
• Busstransport
• Color Line Kristiansand – 
Hirtshals t/r. Inkl. buffet på 
utreise, Voucher Class på 
hjemreise

• 3 overnattinger i dobbeltrom
• 2 middager inkl. isvann og kaffe
• 1 lunsj inkl. isvann og kaffe
• Utflukt til Dalsgaard Antik
• 1 kakebuffet inkl. kaffe, 
te og sjokolade

• 1 kakebuffet inkl. 3 snaps
 
IKKE INKLUDERT:

• Enkeltrom: kr 1 400,–

Bestill på borealreiser.no
Påsketur, Viborg

INKLUDERT:
• Busstransport
• Color Line, Kristiansand–
Hirtshals, t/r

• 3 overnattinger inkludert frokost 
på First hotell Aalborg eller First 
hotell Kolding
 
IKKE INKLUDERT:

• Color Line: Buffet kr 650 t/r
• Enkeltrom kr 750,–

Bestill på borealreiser.no
Aalborg/Kolding

REISEFAKTA - BUSSTUR

DATO: 14.08.–18.08.19.

PRIS: kr 6 990,–

REISEFAKTA - BUSSTUR

DATO: 19.–22.04–19.

PÅMELDING ØNSKES INNEN: 14.03.19.

PRIS: kr 6 550,–

REISEFAKTA - BUSSTUR

DATO:  
15.04.–18.04.19. PÅSKETUR  
22.08.–25.08.19. SOMMERTUR  
28.11.–01.12.19. JULETUR

PRIS:  
AALBORG FRA: kr 4 190,– 
KOLDING FRA: kr 4 490,–

Den store blomsterfestivalen er et høydepunkt 

når vi opplever H.C. Andersens egen by, 

Odense. Byen ligger midt på Fyn og er en av 

Danmarks eldste og mest sjarmerende byer. 

Blomsterfestivalen foregår i gater og smug. 

Vi opplever en fantastisk blomsterverden med 

fargerike opplevelser og dekorerte utstillinger. 

Vi besøker Kolding Geografisk hage. Hagen 

er en 12 hektar eventyrpark og botanisk 

hage med mer enn 2000 forskjellige trær 

og busker. I tillegg besøker vi  Nord-Europas 

største blomsterpark, Jesperhus Blomsterpark, 

som åpnet i 1966 og er Nord-Europas største 

blomsterpark. Her kan vi gå fredfullt blant 

inspirerende blomsterbed. Vi kan også anbefale 

rundturen med parkens minitog for å se større 

områder av parken.

Bli med på en påsketur til vakre Viborg, en av 

Danmarks eldste byer. Vi bor på Golf Hotell 

Viborg ved innsjøen Søndersø, kun en kort 

gåtur fra hjertet av byen. I et kjøpmannshus 

fra 1930-årene blir vi underholdt av spillemenn 

med harmonika (trekkspill), sangere og festlig 

fellessang.  Det blir dekket opp et stort og flott 

kakebord og vi får smake på tre forskjellige 

snaps fra øyen Fur, mens vi hører historien 

om hver av  snapsene vi får servert. Vi går på 

oppdagelsesferd i en av Danmarks største 

påskeutstillinger med antikviteter og bruksting.

Gjør noe hyggelig sammen, unn deg en pause! 

Den gode danske stemningen møter vi allerede 

i det vi kommer om bord i SuperSpeed. På 

denne turen velger vi by etter ønske; Aalborg 

eller Kolding. Aalborg er tidligere kåret som 

Europas lykkeligste by. Gjester til Kolding har 

mulighet til å bli med på heldagsutflukt til 

Flensburg. 

Danmark er Skandinavias gastronomiske 

hovedstad, og her kan du spise på noen av 

verdens beste restauranter og få servert mat 

som er laget av noen av verdens beste kokker. 

Danmark er midtpunktet for det berømte nye 

nordiske kjøkken, men også deilige smørbrød, 

flæskesteg og solid kromat. Til og med den 

legendariske pølsevogna har fremdeles sin 

plass i gatebildet. Påske, sommer og juleavgang. 

BLOMSTERFESTIVALEN 
I ODENSE

PÅSKETUR 
TIL VIBORG

AALBORG ELLER 
KOLDING/

FLENSBURG



INKLUDERT:
• Reiseleder fra Boreal Reiser
• Fly Stavanger–Milano t/r
• Busstransport
• 6 overnattinger m/ frokost
• 6 middager
• Turistskatt
• Utflukter som beskrevet 

IKKE INKLUDERT:
• Enkeltrom: kr 1 700,–
• Rom med havutsikt: kr 2 100,– 
pr rom (begrenset antall)

• Lunsjer
• Tips til sjåfør/lokalguide

Bestill på borealreiser.no
Lago Maggiore

REISEFAKTA - FLYTUR

DATO: 26.03.–02.04.19.

PÅMELDING ØNSKES INNEN:  SNAREST!

PRIS: kr 14 490,– 

REISEFAKTA - FLYTUR

DATO:  02.08.–08.08.19.

PÅMELDING ØNSKES INNEN: 30.04.19.

PRIS: kr 13 450,-
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VÅR I PORTUGAL

ITALIENSK IDYLL I LAGO MAGGIORE

Møt våren med oss under en herlig uke i 

Portugal! Innholdsrikt og variert utflukts-

program fra vår base i kystbyen Nazare (5 

netter) og Lisboa (2 netter). Lisboa er kåret til 

Europas vakreste by flere ganger - med rette, 

og vi ser hovedstadens mest kjente nabolag og 

severdigheter sammen med lokalguide, i tillegg 

til at du får en dag på egenhånd før hjemreise. 

Vi besøker også kongenes sommerby Sintra, og 

det berømte Pena palasset. Europas vestligste 

punkt Cabo da Roca har en dramatisk kystlinje, 

mens Cascais sjarmerer med sin lille havn. I 

vinbyen Obidos smaker vi vin på en av landets 

flotteste vingårder, og tur til Portugals helligste 

sted Fátima blir det også!

Lago Maggiore (Maggioresjøen) ligger i Italia, 

kun en times kjøring fra flyplassen i Milano. Det 

var Napoleon som fikk bygget vei langs sjøen 

for å lettere frakte tropper og kanoner sørover, 

samme vei ble også raskt tatt i bruk av turister 

fra hele Europa. – Her er det sol, sommer – 

og utrolig vakkert. Fra koselige landsbyer ved 

innsjøen har du utsikt til de sveitsiske alper. 

Du får litt luksusfølelse av å være her, forteller 

Gunhild Skrede Vaardal-Lunde, som har vært 

reiseleder for Boreal på denne turen.

Turen arrangeres igjen i 2019. I tillegg til å nyte 

livet ved innsjøen og firestjerners-hotellet 

Milan Speranza, blir det forskjellige utflukter. 

En dag med den berømte Centovallibanen, 

gjennom den vakre dalen Valle Vigezzo, kalt 

«malerdalen». Vi tar turen til Como med besøk 

i middelaldergatene og katedralen. Utflukt til 

Borromeo-øyene med privat båt. Her finner vi 

botaniske hager og palass. Vi legger turen til 

Omegna med båt til den lille øya San Guilio.  

Tid på egenhånd til å bli nærmere kjent med 

Stresa. Det anbefales å ta kabelbanen til toppen 

av Mottarone, 1491 moh med utsikt til fjellene 

i Sveits og  flere av innsjøene i området, eller 

båt over til klosteret Santa Catarina.

INKLUDERT:
• Reiseleder fra Boreal Reiser
• Flyreise Stavanger – Lisboa t/r
• Overnatting 7 netter på 4 hotell, 
inkl. frokost

• 4 middager på hotellet i Nazare, 
inkl. vann og vin

• 1 lunsj i Obidos
• Billett til Pena-palasset
• Vinsmaking i Obidos
• Engelskspråklig lokalguide på 
alle utfluktene

• Program og utflukter som 
beskrevet

• All transport med egen buss iht. 
til programbeskrivelse

IKKE INKLUDERT:
• Enkeltrom 7 netter: 2 065,- kr
• Drikke til måltidene
• Tips til sjåfør/lokalguide

Bestill på borealreiser.no
Vår i Portugal

NYT SOL OG SOMMER I VAKRE OMGIVELSER.

25 APRIL BROEN I LISBOA.



INKLUDERT:
• Reiseleder fra Boreal Reiser
• Busstransport
• Color Line Kristiansand–
Hirtshals t/r

• Buffet ferge t/r
• 7 overnattinger m/frokost
• 1 enkel lunsj
• 5 middager
• Utflukter som beskrevet
 
IKKE INKLUDERT:

• Enkeltrom: kr 1500,-

Bestill på borealreiser.no
Rüdesheim

REISEFAKTA - BUSSTUR

DATO: 19.07.–26.07.19.

PÅMELDING ØNSKES INNEN: 
TA KONTAKT

PRIS: kr 12 690,–
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RÜDESHEIM – VINBYEN VED RHINEN

Bli med på en uforglemmelig tur til en av 

Tysklands vakreste og viktigste vin desti-

nasjoner; Rüdesheim.

Rüdesheim, vest i Tyskland, er en populær 

turistby. Den gode vinen som produseres i 

Rheingau-området er en av årsakene, men 

jammen er ikke byen vakker også. Det er ikke 

uten grunn at denne turen er en av Boreals 

virkelige klassikere. Opplevelsen i denne 

romantiske byen står nemlig i kø: Du får bli 

med svevebanen opp til Niederwald Denkmal-

monumentet, som ble satt opp til minne om 

Tysklands forening i 1871. Herfra er det en 

fantastisk utsikt over Rhinen og vinmarkene. 

Det blir selvfølgelig også vandring i vinmarkene, 

stopp for en enkel lunsj underveis – og smak 

av vin.

Rüdesheim ligger ved elva Rhinen, og en 

båttur her er obligatorisk. Vi seiler forbi borger 

og slott. Vi får også besøke Loreleiklippen, den 

smaleste delen av Rhinen mellom Sveits og 

Nordsjøen. I byen Koblenz blir det stopp i byens 

sentrum, hvor man kan ta en tur i gågata eller 

besøke Deutsches Eck, stedet der elvene Rhinen 

og Mosel møtes. Vi besøker rotterfangerbyen 

Hameln og bindingsverkbyen Goslar.

Under oppholdet bor vi på det nyoppussede 

familiedrevne Hotell Lindenwirt i sentrum.

- EN AV VÅRE KLASSIKERE

HER, VED RHINEN, LAGES DET MYE GOD VIN.

FLOTT UTSIKT OVER RHINEN.

RÜDESHEIM ER EN VAKKER OG 
KOSELIG BY SOM DU ENKELT KAN NÅ 
MED BUSSTUREN BOREAL TILBYR.
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INKLUDERT:
• Reiseleder fra Boreal Reiser
• Fly Stavanger – Split t/r
• 7 netter på Amadria Park Hotel 
Jure i rom med fransk balkong

• 7 frokoster 
• 7 middager
• Transfer Split – hotel – Split
• Dagstur til Split
• Dagstur i Dalmatia med buss og 
reiseleder inkl lunsj
 
IKKE INKLUDERT:

• Enkeltrom 7 netter: kr 1 540,–
• Drikke til måltidene 
• Eventuell utflukt og båttur 
til øyene 

• Tips til sjåfør og lokal guide

Bestill på borealreiser.no
Sensommertur til Kroatia

INKLUDERT:
• Reiseleder fra Boreal Reiser
• Busstransport
• Color Line, Sandefjord – 
Strømstad

• Tallink Silja Line, Stockholm-
Riga-Stockholm 

• 7 overnattinger inkl. frokost 
• 1 lunsj i Riga
• Lokalguide i Stockholm, Tallinn 
og Riga

• 7 middager
 
IKKE INKLUDERT:

• Enkeltrom/singel lugar, kr 2 500,–

Bestill på borealreiser.no
Tallinn & Riga

REISEFAKTA - FLYTUR

DATO: 19.–26.09. 2019.

PÅMELDING ØNSKES INNEN: 26.04.19.

PRIS: kr 12 490,– 

REISEFAKTA - BUSSTUR

DATO: 06.–13.07.19.

PÅMELDING ØNSKES INNEN: 
TA KONTAKT

PRIS: kr 11 890–

Reis med oss til Siebenik-området vest for Split. 

Her bor vi godt på Amadria Park Hotel Jure. 

Vårt hotell ligger ved sjøen og har basseng 

og stor strand ved hotellet.  En dag reiser vi 

til storbyen Split og besøker gamlebyen; en 

tidligere romersk by hvor du kan se Diocletians 

palass, som er på UNESCOs liste. Vi har også 

dagstur i området, hvor du får oppleve mer av 

provinsen Dalmatia. Velkommen  til populære 

Kroatia. 

Bli med til de baltiske landene, som er et utrolig 

populært reisemål. Fra Stockholm får vi oppleve 

utseilingen i den vakre svenske skjærgården. 

Tallin og  Riga blir besøkt av tusenvis av 

nordmenn hvert år. Gamlebyene her er meget 

godt bevart. Etter løsrivelsen fra Sovjetunionen 

i 1991 har det skjedd store endringer i de 

baltiske stater, men fortsatt finner vi historie og 

en spesiell atmosfære som vi får høre mer om 

av våre lokalguider.  Gamlebyen i Tallinn står på 

UNESCO`s verdensarvliste. Hvem som helst kan 

bli tiltrukket av de smale gatene med brostein 

og byens høye tårn. Tilbake i Stockholm står 

vår lokalguide klar og viser oss byen, slottet 

og Gamla Stan.

SENSOMMERTUR 
TIL KROATIA

BUSSTUR TIL RIGA 
OG TALLINN

SPLIT I KROATIA.

INKLUDERT:
• Fly Stavanger – Alicante t/r
• 14 netter på Hotel Cap Negret 4, 
inkl. frokost

• 14 middager på hotellet inkl. ¼ 
flaske vin og ½ vann

• Norskspråklig lokalguide på 
flyplasstransfer, utflukter og 
tilgjengelig på telefon alle dager 
under oppholdet

• Heldagsutflukt til Valencia 
inkl. lunsj

• Fulldagsutflukt til Tabarca-øya
• Halvdags vintur i Costa Blanca 
med smaking

• Tapasutflukt i lokalområdet 
(Altea eller Alicante)
 
IKKE INKLUDERT:

• Enkeltrom 14 netter: kr 3 300,–  
• Drikke til måltidene unntatt som 
spesifisert

• Tips til sjåfør/lokalguide

Bestill på borealreiser.no
Alicante - litt mer sommer

REISEFAKTA - FLYTUR

DATO: NOVEMBER

PÅMELDING ØNSKES INNEN: 
TA KONTAKT

PRIS: kr 14 490,– 

Lyst på litt mer sommer? Tilbring to uker i 

herlig klima i Altea, nord for Alicante. Hotel 

Cap Negret 4*  som ligger ved sjøen, ble 

totalrenovert i 2018, og er et av de beste i 

Altea. Det er ikke reiseleder fra Boreal Reiser 

på turen, men under hele oppholdet er en 

norskpråklig lokalguide tilgjengelig, som også 

tar deg med på utflukter: Heldagsutflukt til 

Valencia, båttur til Tabarca-øya, utforsking av 

Alicante, Costa Blanca, tapas- og vinsmaking. 

Middag på hotellet alle dager.

ALICANTE – LITT 
MER SOMMER

HOTEL CAP NEGRET.

RIGA ER HOVEDSTAD I ESTLAND.
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INKLUDERT:
• Reiseleder fra Boreal Reiser
• Fly Stavanger – Dubrovnik  t/r
• Overnatting 7 netter på 4 hotell 
inkl. frokost

• Transport iht. program
• Program og utflukter som 
beskrevet

• Norsktalende lokalguide på 
utfluktene i Dubrovnik og Mostar

• Engelskspråklig lokalguide 
i Kotor

• 2 lunsjer på utflukt
• 5 middager på hotellet
• 2 middager i Dubrovnik

IKKE INKLUDERT:
• Enkeltrom 7 netter: kr 3 040,– 
• Drikke på måltidene
• Tips til sjåfør/lokalguide

Bestill på borealreiser.no
Kroatia, Bosnia & Montenegro

INKLUDERT:
• Reiseleder fra Boreal Reiser
• Fly Stavanger-Barcelona t/r
• Buss i henhold til program
• 4 netter ved hotell Zenit i Bilbao 
med 4 frokost og 4 middag

• 6 netter ved hotell 
Silhouette&Spa i Malgrat de Mar 
m 6 frokost og 6 middag

• Lokalguide i Bilbao
• Lokalguide i San Sebastian
• Besøk på Guggenheimmuseet og 
Salvador Dali-museet 

• 1 lunsj i San Sebastian
• 1 besøk ved Bodegas Baigorri 
inkl omvisning og vinsmaking

• Lokalguide i Barcelona, 
Montserrat utflukt og Tossa de 
Mar/Figureres

IKKE INKLUDERT:
• Enkeltrom kr 2 660,-
• Øvrige lunsjer som ikke er nevnt 
i program

• Tips til sjåfør/lokalguide

Bestill på borealreiser.no
Malgrat & Barcelona

REISEFAKTA - FLYTUR

DATO: 03.–10.10. 19.

PÅMELDING ØNSKES INNEN: 02.05.19.

PRIS: kr 14 950,–

REISEFAKTA - FLYTUR

DATO: 05.–15.09.19.

PÅMELDING ØNSKES INNEN: 15.05.19.

PRIS: kr 16 990,– 

KROATIA, BOSNIA & MONTENEGRO

BILBAO, SAN SEBASTIAN 
OG MALGRAT DE MAR

Opplev fantastiske reisemål i tre land på en 

innholdsrik uke! Dubrovnik er en av Europas 

vakreste byer og nordmenns nye feriefavoritt. 

Gamlebyen er en av Europas best bevarte, og 

det er som å tre århundrer tilbake i tid. Veien 

er kort over grensen til Montenegros flotte 

fjorder og kalksteinsklipper, og vi besøker bl.a. 

småbyene Kotor og Budva. En tur til Bosnia & 

Herzegovina blir det også, med båttur ned 

Neretva-elven samt Mostar – byen med den 

berømte broen. En avslappende båttur på 

havet, nærmere bestemt Elafiti-øyene, samt 

god tid til å nyte hotellets flotte fasiliteter i 

sjarmerende Cavtat, blir det også. En meget 

flott uke med en perfekt kombinasjon av 

varierte utflukter og avslapping!

Dette er en innholdsrik tur. Fire netter i 

Bilbao, Baskerlands største by. Byv andring 

med lokal guide og besøk ved det berømte 

Guggenheimmuseet. Utflukt til San Sebastian, 

det fremste turistmålet i regionen. Turen går 

gjennom Saltdalen til Riojaområdet. Besøk 

på Bodegas Baigorri, arkitekttegnet, med 

omvisning og smaking på viner produsert 

på stedet. Etter opplevelsesrike dager med 

historie og kultur går turen til feriebyen 

Malgrat de Mar og seks netter ved Aqua 

hotel Silhouette&Spa, hvor konseptet er «kun 

voksne». Her blir det anledning til å nyte sol, 

varme og bad. Heldagstur til Barcelona og 

klosteret  i Montserrat. Salvador Dali-museet 

i Figueres får vi også med oss.

DUBROVNIK ER EN FAVORITT.

SAN SEBASTIAN I SPANIA.



NAVN: Ulf Dahlmo
JOBBER MED: Ansvarlig for gruppereiser, jobbet med 
reiser i 34 år.
FAVORITTREISEMÅL: Tyskland og Østerrike
PÅ REISE KLARER JEG MEG IKKE UTEN: Stor koffert 
og mobil
BESTE REISEMINNE: Lesertur med Aftenbladet til Berlin 
med Andrea Bocelli-konsert
MIN BESTE ANBEFALING FRA ÅRETS MAGASIN: 
Musikkparaden i Tyrol. Flotte omgivelser og spennende 
utflukter. God stemning hver kveld.

NAVN: Glenn H. Walberg
JOBBER MED: Ansvarlig for pakkereiser, har jobbet i 
reiseliv i 20 år.
FAVORITTREISEMÅL: Italia, Island og USA
PÅ REISE KLARER JEG MEG IKKE UTEN: Kamera, 
lesestoff og nok rene sokker
BESTE REISEMINNE: Rundtur i Canada, med Quebec og 
Niagarafallene som absolutte høydepunkt!
MIN BESTE ANBEFALING FRA ÅRETS MAGASIN: Georgia 
og Armenia – naturskjønt og trygt reisemål som er mer 
tilgjengelig enn mange tror.
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HER ER REISE-EKSPERTENES 
ALLER BESTE TIPS

Hvor bør du reise, og hva bør du ha med deg? I Boreal 
jobbes det hver dag med å sette opp spennende turer 
for deg og alle andre reiseinteresserte. Her finner du 

noen gode tips til hva du kan finne på i 2019!



NAVN: Gunn Eva Buckingham
JOBBER MED: Salg og produksjon av reiser, har jobbet med 
reiser i ni år.
FAVORITTREISEMÅL: Håndball-turer
PÅ REISE KLARER JEG MEG IKKE UTEN: Gode 
reisekamerater
BESTE REISEMINNE: Håndball-VM i Herning i 2010. 11 busser 
fulle av liv – og norsk gull. Kan ikke bli bedre!
MIN BESTE ANBEFALING FRA ÅRETS MAGASIN: Notodden 
Bluesfestival, vi ordner transport og overnatting.

NAVN: Trygve Byrkjedal
JOBBER MED: Salgsansvarlig for gruppereiser i Norden, har 
jobbet med reiser i 30 år. Debuterte som bussjåfør til Tyrol 
påsken 1988.
FAVORITTREISEMÅL: Danmark
PÅ REISE KLARER JEG MEG IKKE UTEN: Mobil med 
godt kamera
BESTE REISEMINNE: St. Petersburg, busstur som sjåfør.
MIN BESTE ANBEFALING FRA ÅRETS MAGASIN: Åland, 
Skjærgården med sine mange øyer, klima og beliggenhet 
gjør Åland unikt.

NAVN: Kari Alise Svensen Mellgren
JOBBER MED: Salg og produksjon av reiser, har jobbet med 
reiser i 39  år.
FAVORITTREISEMÅL: Tyskland, Spania og Hellas
PÅ REISE KLARER JEG MEG IKKE UTEN: Informasjon 
om stedet
MITT BESTE REISEMINNE: Det er mange, men ingen jul 
uten besøk på julemarkeder i Tyskland, her er en spesiell 
atmosfære, lukt og pynt.
MIN BESTE ANBEFALING FRA ÅRETS MAGASIN:  
Julemarked i Hildesheim.

NAVN: Bjørn Inge Nordland
JOBBER MED: Markedsansvarlig for Hurtigruten, har jobbet 
24 år med reiser.
FAVORITTREISEMÅL: Hurtigruten generelt, Antarktis spesielt
PÅ REISE KLARER JEG MEG IKKE UTEN: Kamera
BESTE REISEMINNE: Antarktis, glemmes aldri.
MIN BESTE ANBEFALING FRA ÅRETS MAGASIN: En reise 
med Hurtigruten er alltid en suksess.
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BLI MED OSS PÅ TUR
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ER DETTE DEN 
PERFEKTE BUSSTUR?

A
lle de tre øyrikene i Østersjøen, 

Gotland, Åland og Bornholm, er 

vanskelig tilgjengelige med fly. Med 

buss og båt kommer du dit raskt og 

komfortabelt.

Trygve Byrkjedal er bussjåfør for Boreal, og 

han har hatt med seg gjester dit i flere år nå.

- Det har vært svært vellykket! Vi har hatt 

fulle busser og ventelister, så her lønner det 

seg å være tidlig ute, sier Byrkjedal.

Han ser flere grunner til at reisene er så 

populære.

- Det er en relativt kort tur, vi er framme 

allerede på dag to. Her er det faktisk enklere å 

reise med buss enn med fly. I tillegg er øyene 

kjent for sitt gode sommervær, og det er et rolig 

og behagelig tempo. Du slipper storbyenes mas. 

Det er fredelig og en deilig ro her, sier Byrkjedal.

Han har gjester som har blitt med hvert 

eneste år.

- Dette er nok en tur som passer best for 

voksne. Vi har med par, venninner, familier, 

men også flere som reiser alene. Det er enkelt å 

reise alene, fordi det er så sosialt og lett å treffe 

venner, sier Byrkjedal, som allerede gleder seg 

til sommerens turer.

- Vi skal bo godt og oppleve mye flott natur 

og forhåpentligvis godt vær, så her er det bare 

å booke i tide.

 Øyparadisene i Østersjøen, Gotland, Åland og Bornholm, 
er noen av Boreals mest populære destinasjoner.

PÅ ØYENE I ØSTERSJØEN ER DET MYE FINT VÆR OG VAKKER NATUR.

BOREALS BUSSER TAR DEG RASKT OG BEHAGELIG FRAM. HER ET STOPP VED KATTHULT I SVERIGE PÅ VEIEN.
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INKLUDERT:
• Busstransport
• Reiseleder fra Boreal Reiser 
• Ferge Sandefjord-Strømstad 
• Ferge Hirtshals-Kristiansand 
• Ferge Ystad – Rønne t/r
• 5 overnattinger med frokost 
• 6 middager/buffet 
• Utflukter som beskrevet i 
turbeskrivelse
 
IKKE INKLUDERT:

• Enkeltrom: kr 1 500,– 

Bestill på borealreiser.no
Solskinnsøya Bornholm

INKLUDERT:
• Busstransport
• Reiseleder fra Boreal Reiser
• Ferge Sandefjord-Strømstad
• Ferge Kapellskär – Mariehamn t/r
• 6 overnattinger inkludert frokost
• 7 middager/buffet
• 2 lunsjer
• Utflukter som beskrevet 
i turprogram
 
IKKE INKLUDERT:

• Enkeltrom: kr 2 200,-

Bestill på borealreiser.no
Åland - øyparadiset

INKLUDERT:
• Busstransport
• Reiseleder fra Boreal Reiser
• Ferge Sandefjord-Strømstad t/r 
• Ferge Til Gotland t/r
• 1 natt på Quality Hotel 
Vänersborg m/frokost

• 3 netter på Scandic Visby Hotell 
m/frokost 

• 1 natt på First Hotel Royal Säffle 
m/frokost

• 5 middager/buffet
• Utflukter som beskrevet i 
turprogram
 
IKKE INKLUDERT:

• Enkeltrom: kr 2 200,–

Bestill på borealreiser.no
Sommertur til Gotland

REISEFAKTA - BUSSTUR

DATO: 14.04.–19.04.19.

16.07.–21.07.19. 

20.08.–25.08.19.

PÅMELDING ØNSKES INNEN: 
TA KONTAKT

PRIS: kr 9 990,–

REISEFAKTA - BUSSTUR

DATO: 01.07.–07.07.19.

PÅMELDING ØNSKES INNEN: 
TA KONTAKT

PRIS: kr 10 990,– 

REISEFAKTA - BUSSTUR

DATO: 20.07.–25.07.19.

PÅMELDING ØNSKES INNEN: 
TA KONTAKT

PRIS: kr 9 990,– 

Bornholm er kjent som Danmarks gjestfrie 

solskinns øy. Vi opplever Østersjøens perle med 

hvite sandstrender og bor sentralt i Bornholms 

største by, Rønne, på Griffen spa & wellness 

Hotell. I år har vi ny avgang i påsken og to 

sommeravganger. På Bornholm tar lokalguiden 

oss med på en heldagsutflukt med lunsj 

underveis. Vi besøker Gudhjem og Svaneke, 

to små pittoreske byer med bindingsverkshus. 

Vi besøker også en rundkirke som tidligere 

var forsvarstårn. Vi tar turen innom lokale 

kunsthåndverkere og Nord-Europas største 

borgruin, Hammersborg. Det blir tid til å 

oppleve Rønne by på egenhånd, bade eller 

benytte hotellets spa & wellness-avdeling.

Øygruppen Åland i Østersjøen består av 6757 

øyer, og har tidligere tilhørt både Sverige og 

Russland. I dag er Åland underlagt Finland 

men har sitt eget parlament og flagg, og det 

offisielle språket er svensk. 

Turen går via Sørlandet til Sandefjord med 

fergetur til Strømstad med Colorline sitt nyeste 

skip Color Hybrid. Neste dag setter vi kursen 

mot Kapellskjär på Sveriges østkyst. Her går vi 

ombord på Viking Line sitt skip til Mariehamn. 

Ved ankomst Mariehamn, Ålands hovedstad og 

eneste by, sjekker vi inn på vårt sentrumshotell 

Savoy Hotel. Tre hele dager på vakre Åland 

har begynt. Det har bodd mennesker her ute 

på «fredens øyer» i flere tusen år, og de har 

utviklet en særpreget livsstil og kultur. Vi får 

høre historien om øyriket i Østersjøen av vår 

lokalguide som 2 dager tar oss med på utflukter 

rundt på Åland.

Vi bor i Middelalderbyen Visby som kalles for 

”rosenes by” og er omkranset av en bymur 

med 44 tårn. Innenfor finner vi torget, botanisk 

hage og smale gater, alle brosteinsbelagte. Hus 

tilbake fra 1100-tallet, de fleste fremdeles i 

godt bevart stand. Middelalderen er til stede 

overalt på Gotland. Visby er så unik at UNESCO 

har satt den på sin verdensarvliste. Lokalguide 

viser oss byen og gir oss en smakebit av Gotland 

og Visbys rikholdige og spennende historie. I 

tillegg skal vi oppleve Gotland mest populære 

turistmål, Lummelundagrottan naturreservat. 

Følelsen av å gå ned i underverdenen og høre 

guiden fortelle oss om fossiler, kalkstein og 

formasjoner. På vei til Gotland blir det en 

avstikker til Katthult, gården kjent fra bøkene 

om Emil, i Småland.

SOLSKINNSØYA 
BORNHOLM

SOMMERTUR 
TIL ÅLAND 

«FREDENS ØYER»

SJARMERENDE 
GOTLAND
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INKLUDERT:
• Reiseleder fra Boreal Reiser
• Fly Stavanger – Bologna t/r 
• 2 netter på Hotel Alla Rocca 4* i 
Bazzano inkl. frokost 

• 5 netter på Hotel Adua & Regina 
di Saba 4*i Montecatini Terme, 
inkl. frokost

• 7 middager på hotellet, inkl. 1 
«gallamiddag» siste kvelden

• Besøk til Bologna
• Besøk til FICO inkl. pastakurs og 
vinsmaking

• Cantucci og vinsantosmaking
• Guidet tur i Lucca inkl. kokkekurs 
og lunsj

• Guidet tur i Pisa inkl. 
pastafabrikk og likørsmaking

• Tur til Chianti-regionen inkl. 
vinsmaking, trøffeljakt og snacks

• Transport i egen buss
• Turistskatt 7 netter

IKKE INKLUDERT:
• Enkeltrom 7 netter: kr 1 050,–  
• Drikke til måltidene
• Tips til sjåfør/lokalguide

Bestill på borealreiser.no
Kulinariske Toscana

REISEFAKTA - FLYTUR

DATO: 22.–29.08.19.

PÅMELDING ØNSKES INNEN: 20.05.19.

PRIS: kr 15 890,– 

KULINARISKE TOSCANA

En tur for deg som elsker gode matopplevelser! 

Italia er kjent for å ha et av verdens beste 

kjøkken, en uslåelig kombinasjon med byer 

som Firenze, Bologna og Pisa. I Bologna besøker 

vi det nyåpnede FICO, verdens største temapark 

for mat, og lærer bl.a. å lage pasta. I vinregionen 

Chianti smaker vi den verdenskjente vinen og 

leter etter trøfler. Etter å ha sett Pisas skjeve 

tårn skal vi på familiedrevet pastafabrikk samt 

smake kirsebærlikør. Vi lærer å lage italienske 

spesialiteter på en agriturismo og besøker vakre 

Lucca med sine intakte bymurer. Firenze er 

renessansebyen og en av landets flotteste, 

her rusler vi i historiske omgivelser og spiser 

toscansk «fastfood». Mesteparten av uken bor 

vi sentralt i kurbadbyen Montecatini Terme i 

hjertet av Toscana, med gangavstand til byens 

severdigheter og butikker.



37

INKLUDERT:
• Transport fra ditt hjemsted 
(Stavanger, Kristiansand, 
Trondheim, Bergen) og 
overnatting på valgt hotell. 
Tre overnattinger, frokost og 
shuttlebuss under festival 
er inkludert. 

• Thon Hotel Høyers i Skien eller 
Hotel Vic i Porsgrunn: kr 3 990,-

• Overnatting Clarion Collection 
Tollboden i Drammen: kr 3 990,-

• Clarion Collection, 
Bryggeparken, Skien: kr 4 850,-

• Scandic Ambassadeur i 
Drammen: kr 4 250,-

• Overnatting på Seljord Hotell 
eller Bø Hotell: kr 4 790,-

• Overnatting på Gyldenløve hotell 
i Kongsberg: kr 5 450,-

• Overnatting i Kongsberg på 
vandrerhjem: kr 4 250,-

• Enkeltromstillegg: fra kr 800,-
• Program med oppstartstidspunkt 
blir sendt ut etter påmelding.

Bestill på borealreiser.no
Notodden Blues Festival

INKLUDERER
• Reiseleder fra Boreal Reiser
• Busstransport under hele 
oppholdet

• 2 overnattinger inkl. frokost
• Billetter til Raw Air, plass ved 
svevet hvor man har nærhet til 
bakken og servering av mat og 
drikke i nærheten (mat og drikke 
på egen bekostning)
 
IKKE INKLUDERT

• Enkeltrom kr 275,-
• 3 retters middag på hotellet 
kr 375,-

• Tribune plass under svevet: 
kr 150,-

• Ta kontakt for barnerabatt
 
Bestill på borealreiser.no
Fly høyt i Vikersund

REISEFAKTA - BUSSTUR

DATO: 15.–17.03.19.

PÅMELDING ØNSKES INNEN: 10.02.19.

PRIS: kr 4 150,– 

NOTODDEN BLUES FESTIVAL

FLY HØYT I VIKERSUND

Fire dager, første helgen i august hvert år er 

det Bluesfestival på Notodden. Der blir det 

underholdning med det beste inne norsk og 

internasjonal blues. I trivelige omgivelser i 

byens sentrum byr Notodden Bluesfestival 

på alt fra små intime klubbkonserter med 

lokale artister til store konserter med de største 

artistene. Dere kan bl.a oppleve Supersonic 

Blues Machine, Dumdum Boys, Larkin Poe, Lisa 

Lystam Family Band, Bjørn Berge Electric Band, 

NBB med jubileumskonsert og mange flere. Vi 

kan også besøke Europas eneste bluesmuseum, 

som viser blues sjangerens historie og hvordan 

Notodden ble Norges Blues hovedstad.

Dag 1: Avreise fra Stavanger kl 12:00, 

Kristiansand kl. 12:00, Lillesand kl. 16:20, 

Grimstad kl. 16:55. Arendal kl 17:15. Ankomst 

Kongsberg ca kl. 21:30, innsjekk på Quality 

Hotel Grand Kongsberg.

Dag 2: Frokost på hotellet, busstransport 

til Vikersund Skiflyvningsbakke. Retur til 

Kongsberg etter hopprennet er ferdig.

Dag 3:Frokost og utsjekk på hotellet, 

transport til Vikersund. Etter hopprennet er 

slutt så starter vi på hjemturen.

DATO: 01.–04.08.19.
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REISEFAKTA - BUSSTUR

DATO: 05.07.–13.07.19.

PÅMELDING ØNSKES INNEN: 28.05.19.

PRIS: kr 13 850,–

MUSIKKPARADE I TYROL

Opplevelsestur i Zillertal. Hyggelig program fra 

morgen til kveld. Reisen sørover går gjennom 

østlige deler av Tyskland. Vi bor godt på 

Musikkhotel Pachmair. Under oppholdet blir 

det dagstur til hovedstaden i Tyrol, Innsbruck. 

Vi skal oppleve det storslagne landskapet 

ved Achensjøen med seterbesøk. Småbyen 

Rattenberg og ysteri står også på programmet, 

en rolig dag med lett vandretur og traktortur i 

det frodige landskapet. Denne turen utmerker 

seg fra andre lignende turer. Om kveldene 

kommer det nye artister til hotellet med 

variert musikk og topp steming. Ikke rart Hotell 

Pachmair ble valgt til det best likte hotell i 

Østerrike i 2018. Bli med du også!

INKLUDERT:
• Reiseleder fra Boreal reiser
• Bussreise 9 dager
• 8 netter på 4*hoteller inkl frokost
• 6 hotell middager
• Se hva Hotel Pachmair tilbyr. 
¾ pensjon Middager med 
menyvalg. Noen ganger 
buffet. Stor frokostbuffet med 
grønt hjørne, musserende vin 
og drikkebrønn. Øl, vin og 
mineralvann  til middagene. 
Ettermiddagskaffe med kake. 
Badesenter med utendørs 
basseng, boblebad og solarium, 
utendørs sauna, gratis WiFi. 
Gratis sykkelutleie. E sykkel 
mot gebyr

• Color Line Kristiansand – 
Hirtshals t/r. Buffet med drikke 
utreise og lunsjbuffet med drikke 
på retur reisen.

• Dagstur til Innsbruck
• Dagstur til Achensee/ med lunsj 
på seter og besøk i krystallbyen 
Rattenberg

• Besøk på ysteri

IKKE INKLUDERT:
• Enkeltrom kr 2 400,–  
*Lunsjer ikke spesifisert 

Bestill på borealreiser.no
Musikkparade i Tyrol

TYROL ER MYE VAKKER NATUR.

TRADISJONELL MUSIKK.



FÅ JULEFØLELSEN 
I EUROPA
Det finnes utallige julemarkeder 

rundt om i Europa. Vi tar deg med 
til noen av de aller beste!

D
et finnes utallige julemarkeder 

rundt om i Europa i adventstiden. 

Ta et avbrekk fra førjulsstresset, 

pust ut, og føl på julestemningen. 

Reis med venner eller bli kjent med nye, mens 

du kjøper unike julegaver og nipper glühwein 

i julepyntede gater. Disse tre juleturene 

gjennomførte vi med stor suksess i 2018, og vet 

du kommer til å bli fornøyd med. Flere turer blir 

lagt ut fortløpende, følg med på vår nettside.

LUCIAFESTIVALEN I VERONA
Vi gjentar suksessen fra 2018 og besøker 

den stemningsfulle Luciafestivalen i Romeo 

& Julies by Verona i Italia. Festivalen er en 

gammel tradisjon som feires av mennesker 

fra hele regionen, med markeder, torgboder, 

underholdning og aktiviteter av alle slag. Vi 

bor sentralt og kan nyte Verona på kveldstid. 

Det blir også utflukter til julemarkedene i de 

koselige småbyene Rango og Canale, som lager 

en perfekt ramme for julefeiring på italiensk 

vis. Ved Gardasjøens bredd ligger de nydelige 

småbyene Garda og Bardolino, som også er 

pyntet for høytid og tilbyr en mengde små 

butikker og flotte havnepromenader. Milano 

er landets nest største by, og kjent som et 

motemekka. Vi utforsker det historiske 

sentrumet og hjertet av byen med lokalguide.

ADVENT I HEIDELBERG
Få kan julemarked som tyskerne, og kombinert 

med flere av landets flotteste byer, har du en 

sikker oppskrift for julestemning! Heidelbergs 

slottsruiner troner over byen og lager en 

perfekt ramme for julemarkedene på torgene 

i byen, med sine mange boder og dufter av 

glühwein og brente mandler. Tübingen er med 

sin standsmessige gamleby og elven Neckar 

som renner gjennom sentrum, som tatt ut 

av et postkort. Schwarzwald-regionen er 

verdensberømt for sine skogkledde fjellkjeder 

og tette skoger av bøk og edelgran. I koselige 

Gegenbach forvandles byens rådhus til 

adventskalender. Kl. 18:00 slås lyset på og den 

neste døren går opp. En magisk opplevelse på 

en kald vinterkveld. Speyer er en av Tysklands 

eldste byer, domkirken har fått sin velfortjente 

plass på UNESCO-listen. Herfra er turen kort 

til «Deutsche Weinstrasse» og vinsmaking. Et 

fullpakket program med mange høydepunkter!

JULEMARKED HILDESHEIM
Turen går med buss og fergen Superspeed1 

Kristiansand-Hildesheim t/r. Under oppholdet 

bor vi på Van der Valk hotel i Hildesheim. 

Rett utenfor hotelldøra ligger julemarkedet 

som ble kåret til et av de ti beste i Europa i 

2017. På markedet finner vi kunsthåndverk, 

julepynt, mat og drikke.   “Weinachtsmarkt” 

er en 500 år gammel tradisjon i Tyskland. Det 

blir byvandring med lokalguide for å lære 

denne byen bedre å kjenne, vi får se noen av 

severdighetene og høre byens historie. Det blir 

også tid på egenhånd  til å utforske Hildesheim. 

Julemarkedet på Rådhusplassen i Hamburg 

er en flott opplevelse og hører også med. 

Underveis overnatter vi ved hotell på Jylland.

Program og pris for 
disse turene lagt 
ut på vår nett side 
borealreiser.no så 
snart dette fore
ligger. Ta kontakt for 
forhåndsreservasjon 
hvis du vil sikre 
deg plass.

BOREAL TAR DEG MED PÅ JULEMARKED OVER HELE EUROPA. HER FÅR DU JULESTEMNING!
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SLIK BOOKER DU 
TUR MED OSS

I Boreals reisemagasin for 2019 
finner du turer over hele verden. 
Vil du være med oss på tur? 
Da kan du enten bestille på 
borealreiser.no, reise@boreal.
no eller på telefon 51820210. På 
borealreiser.no kan du også lese 
mer om alle turene våre.

God tur!


