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PÅSKETUR TIL NORD-TYSKLAND med Keukenhof      
03.04. – 09.04.23 
 

  

Bli med Boreal Adventure på vår 7 dagers påsketur. Utforsk 

påskeåpne butikker i Hansabyen Bremen fra vårt hotell sentralt i 

Altstadt. Opplev blomstringen i Keukenhof, kanalidyll i Giethorn, og 

gjør billig grensehandel. Turen avsluttes på cruisefergen mellom 

Nederland og Kristiansand. Les og bli overbevist! 

 

Dag 1 Avreise til Danmak  

Avreise med turbuss fra Boreal fra Stavanger Byterminal kl. 10.30 og 

Sandnes Bystasjon kl. 11.00 til Kristiansand. Avgang kl. 16.30 med 

ColorLine til Hirtshals. Stor buffet, dessertbord, kaffe og drikkevarer er 

inkludert under overfarten. Etter ankomst kl. 19.45 kjører vi ned til Sabro 

Kro ved Aarhus. 

 

Dag 2 Grensehandel og kveld i Bremen 

Vi har lunsj og grensehandel før vi fortsetter gjennom Hamburg til vårt 

reisemål Bremen. Vi gleder oss til 3 dager i denne koselige gamle 

handelsbyen. Vi ser også frem til å bo godt og sentralt på Radisson Blu midt 

i Altstadt. Her er det kort vei til det aller meste av attraktive butikker,  
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museer og et aktivt uteliv i bydelen Schnoor. Frokoster og middager er 

inkludert under oppholdet. 

 

Dag 3 i Bremen  

Etter frokost møter vi vår byguide som tar oss med på en vandring i denne 

handels- og kulturbyen. Etter lunsjtid har vi ettermiddagen til å oppleve det 

pulserende bylivet. Sentrum er akkurat passe stort til å gjøre oppdagelser 

og nyte påsken.  

 

Dag 4 i Bremen  

Nok en hel dag til hygge. Ta noen spennende butikkbesøk. Opplev noen av 

byens mange vinstuer eller ta et besøk i Råduskjelleren med over 600 års 

historie i veggene. Noen vil gjerne ta en båttur på elven Weser. Bremen har 

i flere hundre år vært en stor import- og eksporthavn. Reiseleder inviterer 

oss til å besøke et kjent kaffebrenneri med demonstrasjoner og 

smaksprøver på ettermiddagen. 
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Dag 5 Reise til Nederland med blomstring i Keukenhof 

Vi reiser vestover med en snarvisitt i Nederland. Det er påske og vi regner 

med at løkblomstene møter våren i blomsterparken Keukenhof. Etter et par 

ettermiddagstimer blant krokuser og tulipaner overnatter vi på hotell 

Babylon sentralt i Den Haag. 

 

 

 

Dag 6  Reise i Nederland med kanalopplevelser og cruiseferge til 

Kristiansand 

Nordøst for Amsterdam ligger landsbyen Giethorn. Vi gleder oss til å 

oppleve et sjarmerende kanalmiljø med innlagt lunsj og båttur. På 

ettermiddagen fortsetter vi mot det nordligste område i Nederland, hvor vi 

avslutter vår rundreise på den store cruisefergen MS Romantika. Avreise kl. 

15.30 til Kristiansand. Utvendige lugarer til alle. Vi møtes til koldtbord og 

hygger oss utover kvelden i skipets underholdningsområde. Det blir musikk, 

man kan besøke skipets tax free-butikker og man kan slappe av i salongene 

ombord. 

 

Dag 7 Kristiansand – Stavanger 

Etter frokost legger vi til i Kristiansand kl. 09.00 og tar siste etappe til 

Sandnes og Stavanger 

 

 

mailto:reiser@boreal.no


Boreal Adventure, Treskeveien 5, 4043 Hafrsfjord, Tlf: 51820210 E-post: reiser@boreal.no                        

 

Reisefakta 

Dato:  03.-09.04. 2023 

 

Pris: kr 13 990,-  

 

Påmeldingsfrist:  24.02. 2023 

 

Prisen inkluderer: 

 Reiseleder fra Boreal Adventure 

 Turbuss iht. programmet 

 Båtreise Kristiansand – Hirtshals med koldtbord med div. drikke til 

 1 overnatting med frokost på Montra Sabro Kro  

 3 overnattinger på Radisson Blu i Bremen 

 1 overnatting på hotell Babylon i Den Haag 

 3 frokoster og 2 middager på Radisson 

 1 middag på valgt restaurant i Bremen gamleby 

 Bysightseeing med lokalguide i Bremen 

 Besøk i kaffebrenneri med smaksprøver i Bremen  

 Besøk i blomsterparken Keukenhof i Nederland 

 Kanaltur med lunsjrett i Giethorn 

 Fergecruise Eemshaven - Kristiansand  

 Plass i utvendig lugarer 

 Middagsbuffet og frokostbuffet på skipet MS Romantika  

 

Ikke inkludert: 

 Tillegg enkeltrom/lugar 5 netter: kr 2 200,- 

 

Påmelding til Boreal Adventure: Treskeveien 5, 4043 Hafrsfjord  

Telefon 51 82 02 10 / epost reiser@boreal.no   

 

Informasjonsbrev om turen sendes ut 10-14 dager før avreise. Sjekk at navn på alle 

påmeldte på bestillingsbekreftelsen er identisk med pass, inkl. alle for-, mellom og 

etternavn slik at det blir riktig på flybilletten (navne endring kan medføre merkostnader).  
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