
   

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

 

Håndball-VM for kvinner 2023   14.-19.12. 2023 
 

  

I desember 2023 spilles semifinale og finale i håndball-VM for kvinner i 

danske Herning. Våre håndballjenter er regjerende mestere og storfavoritter, 

bli med og hei dem frem til nytt gull! 

Vi bor på CABINN hotell sentralt i Nordjyllands hovedstad Aalborg, all 

transport i egne busser. 

Vi har sikret billetter i beste kategori til semifinalene fredag 15. desember, 

samt bronse- og gullfinalen søndag 17. desember. 

 

Torsdag 14.12: Avreise  

Fremmøte og innsjekk på Fjord Line i Bergen kl. 12:30. Vi kan anbefale 

plasser i restauranten hvor det blir servert julebuffet kl. 17:30 med 

drikke, kaffe og dessert inkludert (tillegg, bestilles ved påmelding). Vi kan 

anbefale kveldens underholdning og en tur innom skipets taxfree-butikker.  

 

Fredag 15.12: Semifinaler   

Ankomst Hirtshals kl. 08:00. Vi kjører direkte til Herning og bidrar til 

elektrisk stemning i hallen under de spennende håndballkampene. Vi 

Fortsetter til Aalborg og CABINN hotell Aalborg der vi bor de neste 3 

nettene. Hotellet er enkelt men har sentral beliggenhet i hjertet av 

Aalborg og gågaten i sentrum. Mulighet for å lage te/kaffe og gratis wifi. 

Nettside hotellet: https://www.cabinn.com/hotel/cabinn-aalborg  
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Lørdag 16.12:  Fridag i Aalborg 

Frokost på hotellet og dagen til fri disposisjon. Hotellet vårt ligger ved Friis 
kjøpesenter. Nyt den sjarmerende byen med sine koselige gågater, gode 

restauranter og gode handlemuligheter. 
 

Søndag 17.12:  Bronse- og GULLFINALE! 
Frokost og formidagen til fri disposisjon før vi kjører til Herning for å se 

bronse- og gullfinalen, forhåpentligvis med Norge i sistnevnte. Heia 
Norge!  

 
Mandag 18.12 

Frokost og utsjekk fra hotellet. Vi tar en rolig formiddag i Aalborg og 
besøker Aalborg Storcenter/Bilka for de som ønsker. Vi kjører videre  til 

Hirtshals, og sjekker inn på Fjordline til Bergen med avgang kl. 20:00. Vi 

kan anbefale plasser i restauranten hvor det blir servert julebuffet kl. 
17:30 med drikke, kaffe og dessert inkludert (tillegg, bestilles ved 

påmelding). Vi kan anbefale kveldens underholdning og en tur innom 

skipets taxfree-butikker.  

Tirsdag 19.12. 
Ankomst Bergen, Fjordline terminalen kl. 12:30  
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Reisefakta 
 

Dato:  14.-19.12.2023 

 

Pris BT-fordel: kr. 8 990,- per person i dobbeltrom 

 

Prisen inkluderer: 

 Semifinale- og finalebilletter i beste kategori  

 Bussreisen tur/retur 

 Fjord Line, Bergen – Hirtshals tur/retur, inkludert innvendig lugar  

 3 overnattinger på CABINN hotell Aalborg inkl. frokost 

 Busstransport til kampene t/r 
 

Tillegg: 

 Tillegg enkeltlugar/enkeltrom kr. 2000,-  

 Tillegg utvendig lugar t/r kr. 700,- per person  

 Fjord Line julebuffet t/r: kr. 980,- 
 

Påmelding til Boreal Adventure: Treskeveien 5, 4043  Hafrsjord  

Telefon  51 82 02 10  / e-pos: reiser@boreal.no   

 

Informasjonsbrev om turen sendes ut 10-14 dager før avreise. Husk ID med Bilde og 

gyldig reiseforsikring.  
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