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Håndball-VM for kvinner 2023   14.-18.12. 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 Stavanger Aftenblad 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  

Vi kjører fra Stavanger med påstigning underveis til Kristiansand. Avreise 

med SuperSpeed1 ColorLine kl. 16:30 til Hirtshals. Om bord kan vi 

anbefale plasser i restauranten hvor det blir servert buffet med drikke, 

kaffe og dessert inkludert (tillegg i pris, bestilles ved påmelding, 

begrenset antall). Etter ankomst Hirtshals kl. 19:45 kjører vi til CABINN 

hotell Aalborg hvor vi bor i 4 netter. Hotellet er enkelt har alt vi trenger 

med eget bad, toalett, tv, mulighet for å lage te/kaffe og gratis wifi.  

Nettside hotellet: https://www.cabinn.com/hotel/cabinn-aalborg 

 

Fredag 15.12:  Semifinaler   

Vi starter dagen med en god dansk "morgenmad" på hotellet. Etter frokost 

står man fritt til å disponere dagen i Aalborg frem til avreise til Herning. Vi 

kjører til Herning og bidrar til elektrisk stemning i hallen under de 

spennende håndballkampene.  
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Lørdag 16.12:  Fridag i Aalborg 

Frokost på hotellet og dagen til fri disposisjon. Hotellet vårt ligger helt 

sentralt i sentrum og som en del av Friis kjøpesenter. Nyt den 

sjarmerende byen med sine koselige gågater, gode restauranter og gode 

handlemuligheter. 

 

Søndag 17.12:  Bronse- og GULLFINALE! 

Frokost serveres på hotellet, før man tilbringer formiddagen etter eget 

ønske. Vi møtes utpå dagen og kjører til Herning for å se bronse- og 

gullfinalen, forhåpentligvis med Norge i sistnevnte. Heia Norge?! 

 

Mandag 18.12:  Hjemreise 

Frokost og utsjekk kl. 10:00. Vi kjører til Hirtshals, og sjekker inn på 

SuperSpeed1 ColorLine over til Kristiansand med avgang kl. 12:15. Vi kan 

anbefale lunsjbuffet ombord, med varme og kalde retter, inkludert drikke 

og dessert (ikke inkl.). Etter ankomst Kristiansand kl. 15:30 kjører vi 

tilbake til Stavanger med nødvendige stopp underveis. 
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Reisefakta 
 

Dato:  14.-18.12  2023 

 

Pris A-fordel: kr. 7 990,- per person i dobbeltrom 

Pris uten A-fordel: kr. 8 490,- per person i dobbeltrom 

 

Påmeldingsfrist:  14.11. 2023 (ta kontakt) 

 

Prisen inkluderer: 

 Semifinale- og finalebilletter i kategori A  

 Bussreisen tur/retur 

 Reise md ColorLine Kristiansand – Hirtshals t/r 

 4 overnattinger på CABINN hotell Aalborg inkl. frokost 

 Busstransport til kampene t/r 
 

Ikke inkludert: 

 Enkeltromstillegg 4 netter: kr 800,- 

 ColorLine buffet utreise og lunsjbuffet hjemreise med kalde og varme 

retter, inkludert drikke og dessertbord: kr 800,- 
 

Påmelding til Boreal Adventure: Treskeveien 5, 4043  Hafrsjord  

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.  
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