Påsketur til Danmark

11.04 – 15.04 2022

På årets påsketur reiser vi til den gamle kongebyen Viborg og bor
godt på populære Golf Hotell. Hyggelige utflukter på landet og
opplevelser i det historiske sentrumet fyller flotte dager.
Dag 1
Avreise
Avreise fra Stavanger Byterminal kl. 11.00 og Sandnes Bystasjon kl 11.30
med buss sørover til Kristiansand. Kl. 16.30 seiler vi med Color Line over
til Hirtshals. Stor middagsbuffet med drikke serveres under overfarten. Vel
i land kl 19.45 kjører vi til Jyllands midtpunkt Viborg. Overnatting 3 netter
på Golf Hotell Viborg. Hotellet har flotte fasiliteter, og som gjest har vi
bl.a. tilgang til wellnessavdelingen, svømmebasseng og boblebad.
Dag 2
I Viborg
Vi møter vår dyktige byguide som tar oss med inn til sentrum og forteller
oss om byens rike historie og velbevarte sentrum. Etter rundturen har vi
en enkel bevertning. I byens hyggelige gågate fyller vi lett noen fine
ettermiddagstimer. Slapp av på hotellet vårt som ligger rolig til mellom
sentrum og den vakre innsjøen.
Dag 3
Utflukt på landet
I dag reiser vi mot Limfjorden og besøker Dalsgaard Antik. En riktig
skjønn påskepyntet gård på landet, med hele 2000 kvadratmeter med
antikvariske gjenstander, retroavdeling og kjøbmandsmuseum. Ta en
kaffe i kafeen før vi reiser østover til Viskum snaps og blomsterbinderi.
Her tar "snapse-Birthe" imot oss og kåserer over kryddersnaps som selges
og eksporteres. Hun er også utdannet blomsterbinder og selger tørkede
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blomster, pynt og kranser mm. Det hele avsluttes med en herlig lunsj inkl.
drikke, smaksprøver og kaffe. Vel tilbake i Viborg har vi noen
ettermiddagstimer i sentrum til å oppleve småbymiljøet. Senere samles vi
til en god middag på hotellet og sosialt samvær utover kvelden.
Dag 4 Hjemreise
Etter en god frokost kjører vi ca. 1t 30min til Hirtshals og gjør en stopp før
innsjekk hos Color Line. Kl. 12.15 reiser vi med SuperSpeed til
Kristansand. Om bord samles vi til stor lunsjbuffet med drikke inkludert.
Skipet har kjøtt- og delikatesse butikk og stort tax-free marked. Etter
ankomst kl 15.30 kjører vi siste etappe til Stavanger med stopp
underveis.

Reisefakta
Dato: 11.-14.04 2022
Pris: kr 7 390,Påmeldingsfrist: 15.03. 2022
Prisen inkluderer:

Reiseleder fra Boreal Adventure
Busstransport i egen Boreal turbuss
Color Line Kristiansand – Hirtshals med middagsbuffet, dessert og drikke
3 overnattinger på Golf Hotell Viborg inkl. frokostbuffet
2 stk 3-retters middager med isvann og kaffe på hotellet
Guidet byvandring i Viborg, bevertning etter vandringen
Dagstur til Dalsgård Antik
Besøk på Viskum Snaps og blomsterbinderi. Kåseri, lett lunsj med drikke
og 3 smaksprøver
Color Line Hirtshals – Kristiansand inkl. lunsjbuffet med drikke
Ikke inkludert:

Enkeltromstillegg 3 netter: kr. 990,Påmelding på nettside Boreal Adventure www.borealadventure.no
Telefon 51 82 02 10 / epost reiser@boreal.no
Informasjonsbrev om turen sendes ut 7-10 dager før avreise.

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

