
VI FIKSER  
ALT FOR DEG!

Skal bedriften, foreningen, idrettslaget, 
koret eller vennegjengen din på tur?

Vil du vite mer, eller få uforpliktende tilbud på din tur? 
Ta kontakt med oss på reiser@boreal.no / tlf 51 82 02 10
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Vil du vite mer, eller få uforpliktende tilbud på din tur? 
Ta kontakt med oss på reiser@boreal.no / tlf 51 82 02 10

Boreal har egne fly- og 
hotellavtaler som gir oss 
gode priser og betingelser 
som kommer deg til gode. 
Det får vi til fordi vi er en stor 
reiseoperatør med lokalkontor, 
820 busser, 43 båter og 
6 trikker over hele landet. 

La oss dra sammen!

DU FINNER OSS 
OVER HELE NORGE



VI KJENNER VERDEN

Barcelona, Kroatia, Danmark, 
India, Iran, Russland eller 
Antarktis. Uansett hvor du 
drømmer om å reise, vi har 
mest sannsynlig vært der før. 
Lokal kunnskap er oppskriften 
på en vellykket tur.

VISNINGSTUR

Vi tilbyr å arrangere visnings-
tur for beslutnings takerne, 
så kan de få inspi rasjon, 
inspisere reisemålet, sjekke 
standard og bli forsikret 
om kvaliteten.

KVALITET

Vi er en stor aktør som har 
arrangert gruppereiser i 
mange år. Vi lover deg reiser 
av høy kvalitet, lagt opp av 
våre erfarne medarbeidere. 
Som en stor aktør har 
vi også gode fly- og 
hotellavtaler som kommer 
deg som kunde til gode.

KJENNSKAP

Vi har godt og langt sam-
arbeid med lokale reise-
aktører i inn- og utland. 
Disse har unik lokalkunnskap, 
som gjør at vi kan gjøre det 
meste ut av din tur og ta deg 
med på de mest spennende 
utfluktene.

OVERSIKTLIG

Motta et oversiktlig og pro-
fesjonelt reisetilbud som 
inneholder alle tjenester 
du ønsker: transport, 
overnatting, program, 
måltider, underholdning etc. 

HURTIGRUTEN

Hurtigruten egner seg 
ypperlig for gruppereiser. 
Vi er største agent for 
Hurtigruten i Norge, og 
våre ansatte har stor 
kunnskap om skip, seilinger 
og opplevelser.

150 ÅRS ERFARING

Våre medarbeidere har over 
150 års samlet erfaring fra 
reiselivsbransjen. Med så 
lang erfaring vet de hva som 
skal til for at reisen blir vel-
lykket, og skreddersyr turen 
akkurat slik du vil ha den.

ENKELT

I vårt bookingsystem kan vi 
lage egen påmeldings- og 
informasjonsside til deres 
tur, lettvint og oversiktlig 
for arrangør og deltakere. 

VI FIKSER ALT!

Det blir enklest mulig for deg. 
Du sier hva du vil ha, så fikser 
vi det!

TRYGGE REISELEDERE

En av våre erfarne reise-
ledere kan være med 
på turen hvis ønskelig, 
følge dere fra avreise til 
hjemkomst og sikre at 
reisen går som den skal.
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Vi møter deg gjerne for uformell samtale om hva din gruppe  
trenger og ønsker. Vi kan stille med presentasjon av tur for  
ansatte, medlemmer og andre.  
Ta kontakt med oss på reiser@boreal.no / tlf 51 82 02 10

10 GRUNNER TIL Å 
LA BOREAL ORDNE 
GRUPPETUREN


