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Weekend i Oslo med Tysklandscruise    
25.03 – 28.03 2023 

 

Scandic Holmenkollen Park inviterer til en weekend med innlagt 

bysightseeing. Møt våren med et cruise fra Oslo til Kiel t/r på 

skipet Color Fantasy med herlige måltider inkludert. Vår turbuss 

bringer oss trygt frem og tilbake til Oslo. Bli med på vår lesertur! 

 

Dag 1 Stavanger – Holmenkollen / Oslo. 

Avreise fra Stavanger Byterminal kl. 08:00 og Sandnes Bystasjon kl. 08:30. Vi 

kjører langs Sørlandet frem til vårt nylig oppgraderte hotell; Scandic 

Holmekollen Park med panoramautsikt over Oslo. Middag og en hyggelig kveld 

blir en flott start på vår 4 dagers reise.  

 

Dag 2 Opphold i Oslo og cruise til Tyskland 

Våkn opp til en god frokost og se skipet vårt seile inn Oslofjorden. Vår 

Osloguide vil gjerne vise oss byen fra sine beste sider. Etterpå benytter vi 

anledningen til å velge oss et besøk på et av byens nyeste attrakjoner som eks. 

Munchmuseet eller det helt nye Nasjonalmuseet. Innsjekk på skipet kl. 12:40. 

Vi seiler ut Oslofjorden kl. 14:00 . Velg mellom innvendig og utvendig 3 

stjerners lugarer. Kl. 17:00 møtes vi i ala carte restauranten til 2-retters cruise 

meny med 2 drikkeenheter. Vi hygger oss utover kvelden i skipets 

underholdningsavdeling. 
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Dag 3 Opphold i Kiel og reise til Oslo  

Frokost serveres før vi legger til kai kl. 10:00 og vi får formiddagen i Kiel 

sentrum. Byens gågate inviterer til noen hyggelige timer. Avreise kl. 14:00 ut 

Kielerfjorden som oppleves best fra utsiktsloungen. Bestill gjerne dagen før 

besøk i Spa-avdelingen eller ta en tur i skipets tax-free butikker. Kl. 17:00 trer vi 

inn  i skipets Grand Buffet på 6. dekk. Her serveres stor middagsbuffet med 1 

drikkeenhet. Deretter kan man slappe av i salongene eller svinge seg på 

dansegulvet til levende musikk utover kvelden.  

 

 

Dag 4  Hjemreise  

Vi nyter skipets frokost mens vi seiler gjennom indre Oslofjord og legger til kai 

kl. 10:00. Vi møter buss, sjåfør og reiseleder og kjører hjemover via Sørlandet. 

Vi har flere stopp underveis før vi ankommer Sandnes og Stavanger mellom kl. 

20:00 -21:00. 
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Reisefakta 

 

Dato:  25.-28.03. 2023 

 

Pris: kr 5 950,- 

 

Påmeldingsfrist: 24.02. 2023 

 

Prisen inkluderer: 

 Reiseleder fra Boreal Adventure og  

 Busstransport i Boreal turbuss iht. program  

 1 overnatting i dobbelrom på Scandic Holmenkollen Park med 

middag og frokost 

 Bysightseeing med lokalguide og vår buss kl 09:30 – 11:00 

 Kielcruise 2 døgn med plass i lugar med promenade utsikt  

 2 frokoster, 1 middagsbuffet med 1 drikke, 2 retters cruisemeny 

med 2 drikke inkl. på Kielcruiset 

  

Ikke inkludert: 

 Tillegg utvendig lugar med havutsikt per person: kr 600,-  

 Tillegg enkeltrom hotell og enkel promenade lugar kr 600,- 

 Tillegg enkeltrom hotel og enkelt lugar med havutsikt kr 950,-  

 

Informasjonsbrev om turen sendes ut 10-14 dager før avreise.  
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