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Juletur til Trondheim inkl. Hurtigruten 06.-10.12. 2021 
 

   

Bli med oss til et av Norges flotteste julemarkeder! Vi flyr til Trondheim 

og bor sentralt i byen på Scandic Nidelven, viden kjent for Norges beste 

hotellfrokost. Vi drar også på en velsmakende tur til Inderøy, og tar 

hjemturen langs kysten med Hurtigruten MS Richard With. 

Mandag 06.12 Avreise til Trondheim  

Møt vår reiseleder på Sola lufthavn for avreise med Norwegian kl. 15:00, til 

Trondheim, med ankomst kl. 16:55. Her venter innleid buss som tar oss til 

Scandic Nidelven, for innsjekk. Scandic Nidelven ligger sentralt i Trondheim 

sentrum og er kjent for sin fantastiske frokostbuffet, som har blitt kåret til 

Norges beste hotellfrokost hele 13 ganger, senest i 2019. Det tradisjonelle 

julemarkedet på Torvet i Trondheim er åpent og over 90 forskjellige utstillere 

venter på deg. Les mer på https://julemarkedet-trondheim.no/.  

Middag på hotellet.     

 

Tirsdag 07.12 Byvandring & Julemarked   

Etter en god frokost møter vi lokalguiden i resepsjonen for en frivillig byvandring 

i Trondheim sentrum. Guiden viser deg de mest kjente severdighetene og 

levendegjør både fortid og nåtid i Olav Trygvassons by. Resten av dagen til egen 

disposisjon. Ta en rusletur langs Nidelva, gjør litt julehandel og nyt en varm 

gløgg på julemarkedet, eller spis på en av byens gode restauranter.   

 

Onsdag 08.12 Den gylne omvei  

Vi stiger vi om bord i bussen og setter kursen nordover langs E6 til Inderøy. 

Inderøy kaller seg "Trøndelags Toscana"og her finner vi flere flotte gårder som 

tilbyr unike og lokale produkter. Første stopp er det spesielle 

kulturlandskapshotellet på Øyna, hvor vi nyter en god lunsj i flotte omgivelser.  
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Videre til Berg Gård som kan skilte med bl.a. gårdsbutikk med egne produkter og 

gavepakker, samt eget brenneri. På Inderøy Brenneri smaker vi på akevitt laget 

etter tradisjon og gamle oppskrifter. Til slutt besøker vi Inderøy Gårdsbryggeri 

og smaker på fire av deres hjemmebrygde øltyper, før vi kjører sørover på 

nordsiden av Trondheimsfjorden til Rørvik og tar fergen over til Trondheim. 

Middag på hotellet.  

Torsdag 09.12 Sørgående Hurtigrute 

Frokost og utsjekk fra hotellet. Vi går (eller tar drosje) til hurtigrutekaien og 

stiger om bord i sørgående Hurtigrute MS Richard With med avgang kl. 09:30. Vi 

er innlosjert i uspesifisert lugar, og har inkludert full pensjon. Her det bare å 

senke skuldrene og nyte utsikten fra panoramasalongen mens vi seiler sørover 

mot Bergen.  

 

Fredag 10.12 Ankomst Bergen 

En rikholdig frokostbuffet gir en god start på dagen, mens seilasen går forbi Florø 

og Sognefjorden. Vi rekker også et dypdykk i lunsjbuffeten før vi ankommer 

Bergen kl. 14:45. Her avsluttes vår reise, nyt noen ekstra dager i Bergen eller ta 

følge med vår reiseleder på Kystbussen sørover til Stavanger.   
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Reisefakta 

Dato:  06.-10.12  2021 

 

Pris: kr 11 490,-  

 

 

Prisen inkluderer: 

o Flyreise  Stavanger – Trondheim (en vei) 

o Reiseleder fra Boreal Adventure 

o 3 netter på Scandic Nidelven inkl. Norges beste hotellfrokost 

o 2 middager på hotellet 

o Byvandring i Trondheim med lokalguide 

o Utflukt til Den gylne omvei inkl. 2-retters lunsj på Øyna 

o Akevittsmaking på Inderøy Brenneri 

o Ølsmaking på Inderøy Gårdsbryggeri 

o Busstransport som beskrevet i program 

o Reise med MS Richard With fra Trondheim til Bergen i uspesifisert* 

lugar inkl. frokost, 2 lunsjer og 1 middag.  

*uspesifisert lugar vil si at vi får de lugarene som er ledig/tilgjengelig på skipet. De kan 

være både innvendig/utvendig/alle kategorier, og tildeles tilfeldig når vi sjekker inn på 

skipet.  

 

Ikke inkludert: 

o Tillegg enkeltrom/lugar 4 netter: kr 2 440,- 

o Transport hotellet – hurtigrutekaien i Trondheim 

o Transport Bergen - Stavanger 

 

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 på flybilletten (navne endring medfører merkostnader).  
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MS Richard With  
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