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TOSSA DE MAR
Avreise 18.september - 14 dager kr. 14 990,-

Nyhet!

Alle rom mot basseng!

Kort info:
Totalt seks overnattinger på
veien, tur/retur.Vi reiser med
Stena Line Kiel-Göteborg t/r.
I Spania bor vi på det
eksklusive 4-stjerners hotellet
Golden Bahia de Tossa & Spa.
Frokost og middag er
inkludert hver dag under hele
turen.

Tossa de Mar
Tossa de Mar, eller «den ville
kysten» som navnet betyr,
ligger cirka åtte mil nord for
Barcelona, så for de som vil
kombinere sydenopphold
med litt storby, er dette stedet.
Byen blir ofte omtalt som den
«blå lagune» og regnes som
en av de vakreste ferie- byene i
Spania. Om kveldene er det
stille og rolig i Tossa, men på
dagtid er det et yrende folkeliv.
Hotellet vi skal bo på er en
svært behagelig opplevelse,
ikke minst på grunn av de
flotte bassengene. Stranden
regnes for å være en av de
fineste og reneste på den
spanske middelhavskysten.
Det er ikke uten grunn at
Kjetil`s Bussreiser har hatt turer
hit i over 20 år.

Dag for dag program:
Dag 1: Østlandet - Göteborg
Første dag går ferden til Göteborg. Underveis blir det tid til
flere hyggelige pauser, før vi sjekker inn på Stena Lines ferge
til Kiel, i god tid før avgang. Der koser vi oss med en deilig
3-retters middag mens båten legger fra kai kl. 18.45

Dag 2: Kiel - Friedrichsdorf
Etter frokost legger vi til kai i Kiel kl. 09.15. I løpet av dagen
kjører vi gjennom en stor del av Tyskland, blant annet passerer
vi Hamburg, Hannover og Kassel før vi ankommer vårt hotell
i Friedrichsdorf for middag og overnatting

Dag 3: Friedrichsdorf - Annecy

Kjetils Bussreiser AS

Tlf: +47 62 83 52 20

www.kjetilsbussreiser.no

I dag går ferden sørover langs Rhinen, ned til Basel og inn i
Sveits. Vi fortsetter gjennom Sveits, passerer Genève og
treﬀer Frankrike ved foten av alpene. Middag og overnatting
blir på Hotel Mercure Sud i Annecy.

Dag 4: Annecy - Tossa de Mar
Montserrat - klosteret
Litt nordvest for Barcelona
ligger ett av verdens mest
spektakulære klostre
Montserrat. Fjellet det ligger på
er så vakkert at det har inspirert
kunstnere fra hele verden, blant
annet Richard Wagner, og
utsikten derfra er fantastisk.
Benediktinermunkene på
Montserrat var i direkte
opposisjon til Franco-regimet og
hans anti-katalanske lover og lot
klosteret bli skjulested for
katalanske nasjonalister. Mange
bodde der i skjul helt frem til
Francos død i 1975. Jomfruen av
Montserrat, den mest populære
helgenen i Catalonia befinner seg
også her. Hvert år kommer
tusenvis av pilegrimer, og enhver
katalaner med respekt for seg
selv har vært her minst en gang i
livet. Med sine drøye 1000 år,
rommer klosteret et vell av
historier og en hardnakket myte
sier at «den hellige gral» befinner
seg på nettopp her. Selv må vi
nok nøye oss med noen små
suvenirer - som klostrets
berømte benediktinerlikør eller
keramikk laget av lokale
kunstnere.

I dag når vi reisemålet vårt i Spania! Etter frokost setter vi
kursen sør- over, følger elven Rhône og passerer Montpellier
på ettermiddagen – nå begynner vi å nærme oss Middelhavet. På ettermiddagen passerer vi grensen til Spania, og
tidlig på kvelden ankommer vi eksklusive Hotel Golden Bahia
de Tossa.

Dag 5 - 10: Tossa de Mar
Nå kan vi kose oss på hotellet og nyte solen, bassengene og
den herlige stranden. Strandpromenaden, med sine mange
butikker og restauranter, bugner av tilbud og det blir
arrangert to utflukter mens vi er her i vakre Tossa.
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Barcelona
Catalonias hovedstad
Barcelona kan spore sin
historie helt tilbake til år 218
før Kristi fødsel og er i dag en
av Europas mest livlige og
spennende storbyer. Her finner
vi mange store bygg tegnet av
den verdensberømte,
katalanske arkitekten Antonio
Gaudi. Vi skal innom hans
kanskje mest kjente bygning,
den påbegynte men aldri
fullførte kirken, La Sagrada
Familia.
Hovedgaten La Rambla byr på
et yrende gateliv og Picassomuseet står i særklasse blant
kunstmuseer. Bare gamlebyen
Barri Gotic gjør byen verdt et
besøk. Vår lokale guide tar oss
med på en mangfoldig oppdagelsesferd, men vi vil også få
tid til å shoppe litt og spise
deilig tapas på en av byens
hyggelige spisesteder.

Dag 11: Tossa de Mar - Beaune
I dag setter vi kursen mot Norge igjen. Første etappe går
nordover, til Frankrike og byen Beaune, som er kjent for sitt
vin-universitet. Vi sjekker inn på Novotel Beaune for middag
og overnatting

Dag 12: Beaune - Bochum
Etter frokost fortsetter vi nordover og passerer
miniputtstaten Luxemburg før vi ankommer Tyskland.
Dagens destinasjon er Hotel Achat Premium Bochum.
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Dag 13: Bochum - Kiel
I dag passerer vi byene Münster, Bremen og Hamburg før vi
når frem til Kiel. Der går vi om bord i Stena Line sin båt. Vi
spiser middag om bord mens båten legger fra kai kl.17.45.

Reisefakta:
• Bussreise
• Stena Line Gøteborg - Kiel t/r

med plass i innvendig 2-sengs
lugar
• 7 hotellovernattinger med

plass i dobbeltrom på
fantastiske Golden Bahia De
Tossa - alle rom mot basseng
• 4 hotellovernattinger langs

veien med plass i dobbeltrom
• 13 frokost
• 13 middag
• Reiseleder

Tillegg: Enkeltrom kr. 3990,Turist skatt i Tossa 1 euro pr pers
pr dag, totalt 7 euro pr pers betales på stedet
Utvendig lugar kr 300,- pr pers
når to deler
Utflukter: Barcelona kr. 500,Montserrat-klosteret kr. 500,Reisevaluta: Euro, debet-og/eller
kredittkort
Web: www.goldenhotels.com

Dag 14: Göteborg - Østlandet
Etter en god frokost på båten går vi om bord i bussen og
kjører E6 nord- over mot Norge. I løpet av kvelden er alle
hjemme igjen.

