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HURTIGRUTEN
RUNDREISE MED FLY, BUSS OG HURTIGRUTEN TROMSØ - BERGEN
Avreise 13.mai - 6 dager kr. 12 990,-

Tromsø
Vi seiler ut ifra Nord-Norges
mest folkerike kommune og vi
befinner oss da 350 km nord
for Polarsirkelen. Byen er kjent
for den flotte Ishavskatedralen

M/S Nordlys
Vi skal seile med M/S Nordlys
på denne turen og i følge
Hurtigruten så skal både
navnet og interiøret på skipet
gjenspeile det spektakulære
nordlyset. - Alt er inspirert av
det vakre naturfenomenet.

17 mai på Hurtigruten og i Bergen

Havner:
Tromsø - Finnsnes - Harstad Risøyhamn - Sortland Stokmarknes - Svolvær Stamsund - Bodø - Ørsnes Nesna - Sandnessjøen Brønnøysund - Rørvik Trondheim - Kristiansand Molde - Ålesund - Torvik Måløy - Florø - Bergen

Dag for dag program:
Dag 1: Gardermoen - Tromsø
Vi møtes på Gardermoen kl.12.00 for å sjekke inn på vårt fly
til Tromsø. Vi lander i Nord-Norges hovedstad kl.15.55, tar
med vår bagasje og går ut til vår ventende buss.
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Vi tar en titt på denne vakre byen før vi samles til felles 3retters middag i restauranten på Quality Hotel Saga, praten
går lett og vi er mette og gode når vi sent på kveld entrer
Hurtigruten M/S Nordlys. Vi takker for i dag og finner vår
lugar for en god natt søvn.

Reisefakta:
• Flyreise Oslo - Tromsø
• Flyskatter
• Transfer Tromsø flyplass -

Quality Hotel Saga
• Hurtigruten Tromsø - Bergen

med plass i innvendig lugar
• 5 frokost
• 5 middag

Dag 2 - 5: Hurtigruten - Bergen
Noen våkner kanskje opp til frokost mens vi ligger i Harstad,
men ikke noe stress, nå skal vi nyte 5 flotte dager ombord på
Hurtigruten, mange flotte havneanløp er vi innom, utrolig
mye flott norsk natur å hvile øynene på . Frokost og middag
har vi inkludert hver dag, flere steder er det mulighet til å gå
iland f.eks i Svolvær, Brønnøysund og Trondheim med flere.
Vi tar en liten 17.mai feiring ombord og nyter siste dagen til
sjøs før vi kommer til Bergen 14.30. Vi sjekker inn på vårt
hotell her i Bergen, Thon Hotel Bergen Orion og får med oss
resten av nasjonaldagen i flotte omgivelser på bryggen. Felles
middag.

• 17.mai ombord og i Bergen
• Bussreise Bergen - Østlandet
• Reiseleder

Tillegg:
Enkeltrom/lugar kr 2590,-

Dag 6: Bergen - Østlandet
Med mange flotte minner i koﬀerten starter vi på hjemturen.
Flere flotte naturopplevelser under dagen og i løpet av
kvelden er alle hjemme.

