
    

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

 

Sommertur til Fredrikstad & Halden 
27 – 31. Juli, 5 dager 

 

    
 

DAG 1 – avreise  
Møt turbuss fra Boreal Reiser ved byterminalen i Stavanger for avreise kl. 

08.00, og bystasjonen i Sandnes kl. 08.30 med påstigning underveis. Vi 
ønskes velkommen av turvertskapet Jane Edland og Gaute Espedal. Vi 

kjører Sørlandet til Sandefjord og gjør oss kjent med hverandre og 
mannskapet. Innsjekk på Colorline sitt nyeste skip Color Hybrid med 

avgang kl 17.00 til Strømstad. Om bord har vi reserverte plasser i Buffet 
restauranten. Etter ankomst Strømstad kjører vi til Scandic City hotell i 

Fredrikstad for innsjekk.  
 

DAG 2 – Gamlebyen i Fredrikstad & Hvaler 
Frokost før vi møter vår lokalguide som tar oss med til Gamlebyen i 

Fredrikstad, en av Norges mest populære attraksjoner. Gamlebyen er ikke 
bare godt bevart, den er også spill levende. Butikkene, galleriene og 

kafeene syder av liv, og gammel historie blir som ny når 1700-tallet møter 

nåtid. Vi får litt tid på egenhånd før turen går videre til Hvaler, en vakker 
øykommune utenfor Fredrikstad, bestående av 833 holmer og skjær. 

Guiden blir med oss utover dette øyrike som har et mangfold av historier. 
Skjærhalden er Hvalers største tettsted og ligger på Kirkøy.  Her finnes 

blant annet Hvaler kirke, en av landes eldste middelalderkirker, Ytre 
Hvaler Nasjonalparksenter, butikker og cafeer. 

 
DAG 3 – Halden, Fredriksten festning & Haldenkanalen 

I dag skal vi oppleve Halden og Fredriksten festning. Vi har med egen 
lokalguide som forteller en levende historie fra landets viktigste 

forsvarsbygg til en av landets mest spektakulære kulturarenaer. Vi får 
servering på Fredriksten kro før turen går vider til Haldenkanalen som 

ønsker oss velkommen. Vi lar vannveien føre oss gjennom idylliske 
innsjøer, imponerende sluseanlegg og vakkert kulturlandskap. Pust ut, 

slapp av og opplev kunst, kultur, historie og den flotte naturen sammen 

med oss!  
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Dag 4 På egenhånd / grensehandel i Strømstad 
I dag skal vi få oppleve byens severdigheter på egenhånd, vi kan anbefale 

båttur til Koster eller båttur i den vakre Skjærgården. Det blir også en tur 

til Strømstad for grensehandel.  
 

DAG 5 hjemover 
Frokost før tiden er inne til å ta farvel. Vi sjekker ut og kjører tilbake til 

våre hjemsteder med gode ferieminner i bagasjen.   
 

 
PRIS kr: 7 490,-   

 
PRISEN INKLUDERER 

✓ Bussreisen med Gaute Espedal og Jane Edland 
✓ Ferge Sandefjord-Strømstad 

✓ 4 overnattinger inkludert frokost og middag på Scandic City. 
✓ Båttur på Haldenkanalen 

✓ Utflukter og innganger som beskrevet i turprogram, inkludert en 

lunsj 
 

IKKE INKLUDERT: 
✓ Enkeltrom: kr 1 500,-  

 

Bindende påmelding innen 15. juni 2021 til: 
Jane Edland: 924 33 491 eller Gaute Espedal: 916 00 599 

Hjertelig velkommen!  

Bestill trygt: Dersom du bestiller reisen, men senere ønsker å 

avbestille (senest 1. juni), garanterer vi å refundere beløpet – 

inkludert depositum. 

 

  

  

mailto:reiser@boreal.no

