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LONDON

FØR JUL SHOPPING MED BUSS
Avreise 10.desember - 7 dager kr. 7 990,-

3 hele dager i London!
Stor bagasjeplass!

London:
Ryktene sier at det finnes lite
som kan overgå London ved
juletider. Med shopping i
verdensklasse hele året så må
innbyggerne og butikkeierne
overgå seg selv til jul. London
tilbyr oss magiske markeder
over hele byen og 1000 vis av
butikker pyntes og dekoreres i
all sin prakt. Men vi må ikke
glemme Londons julelys, bare
over Oxford Street henger det
1778 lys - vi kunne skrevet
langt og lenge om alle de
fantastiske lysene og den
uforglemmelige opplevelsen
der et å stå midt i Londons
gater før jul - Men vet du hva?

Dag for dag program:
Dag 1: Østlandet - Gøteborg
Den første dagen skal vi kun til Gøteborg. Vi tar flere stopp
underveis, blant annet den kjente «kringlestoppen» før vi fortsetter
mot grensen til Sverige. I Gøteborg sjekker vi ombord på Stena Line
sin ferge til Kiel med avgang 18.45. Vi møtes til felles middag i buﬀet
restauranten ombord ( drikke inkludert.)

Bli heller med, la oss vise deg
dette eventyret!
Liker du å handle litt før jul? Ja
hva er vel bedre enn å ha med
sin egen buss?

Dag 2: Kiel - Hook of Holland
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Etter en god natt søvn og litt frokost ankommer vi Kiel kl.09.15. Vi
tar plass i bussen og vender snuten mot Holland. Praten går lett i
bussen om våre forventninger til turen, hva vi ønsker å se, hva vi
ønsker å shoppe, hvordan er dagens valuta kurs med mer. Vi har god
tid og gjør flere stopp underveis før vi kommer frem til Hook of
Holland hvor vi sjekker ombord på en av Stena Line sine fine båter.
Felles middag og sosial hygge før vi sover oss over den engelske
kanalen i løpet av natten.

Dag 3 - 5: London

Reisefakta:
* Bussreise
* Båtreise Gøteborg - Kiel t/r
med plass i innvendig
dobbellugar
* 2 hotellovernattinger med
plass i dobbeltrom på
Radisson BLU
* Båtreise Hook of Holland Harwich t/r med plass i
2-sengs innvendig lugar
* 4 middag
* 6 frokost
* Guidet rundtur i London med
skandinavisk talende
lokalguide
* Reiseleder
Tillegg: Enkeltrom kr. 1790,Reisevaluta: Euro, Engelske
Pund, debet og/eller kredittkort

Vi ankommer Harwich på morgenen og blir møtt av vår
skandinavisktalende guide på kaia. Vi starter dagen med en guidet
rundtur med egen buss rundt i den engelske hovedstaden. Vi
opplever steder vi kanskje bare har hørt om, som f.eks Buckingham
Palace, The London Eye, Big Ben, Picadilly Circus, Oxford Street og
mye mer. Vi har 3 hele dager til disposisjon her i London, vi bor
sentralt og noen vil kanskje benytte all tid på egenhånd, andre vil
kanskje følge reiselederen på hva han eller hun vil finne på mulighetene er mange - det blir lagt opp til felles middag hver kveld.
Dag 5 på sen ettermiddag må vi dessverre takke for oss til denne
fascinerende byen og returnerer mot Harwich hvor vi har nattferge
over til Hook of Holland, overnatting i dobbellugar.

Dag 6: Hook of Holland - Kiel
Etter en tidlig frokost ombord ankommer vi Hook of Holland kl.
07.45. Vi skal kjøre en stund på nederlandske veier før vi krysser
grensen inn til Tyskland. Vi følger A1 fra Osnabrück, forbi Bremen
og Hamburg frem til Kiel. Også i natt skal vi seile med Stena line, vi
sjekker ombord og finner lugaren. Vi møtes til felles middag og en
hyggelig prat om alle de fine opplevelsene som vi har hatt på denne
turen.

Dag 7: Gøteborg - Østlandet
Vi ankommer Gøteborg kl. 09.15 og setter kursen mot hjemlandet.
Etter en pause på Nordbysenteret, ruller vi over grensen tilbake til
Norge. I løpet av kvelden er alle hjemme

