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PORTUGAL
Påsketur med avreise 16.april - 15 dager kr. 19 990,Bordeaux
Bordeaux sin eleganse har
trukket folkemengder til
Frankrike gjennom århundrer,
men for to tiår siden var
Bordeaux litt rusten, men
takket være borgermesteren
A.Juppé, så har byen igjen
blomstret opp og den har fått
plass på Unescos verdensarv
liste.Sentrum av denne
vinproduserende regionen er
full av fantastisk arkitektur,
smaksrik mat og yrende liv

Madrid
Spanias hovedstad Madrid er
en kosmopolitisk by som har
klart å kombinere de mest
moderne infrastrukturer og
status som et finansielt,
økonomisk, administrativt og
servicesenter sammen med en
stor kulturell og kunstnerisk
arv, en arv av århundrer med
spennende historie

Årets store påske - eventyr!

Dag for dag program:
Dag 1: Østlandet - Gøteborg
Den første dagen på reisen skal vi til Göteborg hvor Stena
Line venter på oss med avgang kl. 18.45 til Kiel. Det blir flere
stopp langs veien, og vi sjekker inn ca. kl.17.00 og møtes til en
herlig 3-retters middag kl.18.00 ( inkl. 2 drikke) Vel bekomme!

Lisboa
Lisboa er byen hvor solen
skinner 290 dager i året og
temperaturen sjelden faller
under 15 grader. Dette er en
by hvor du føler deg trygg, dag
som natt og hvor kjøkkenet er

Dag 2: Kiel - Valenciennes
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Etter en god frokost ombord ankommer vi Kiel kl.09.15, vi tar
plass i bussen og vender snuten ut på tyske gode Autobahn. I
dag skal vi til Valencienne i Frankrike og på veien dit passerer
vi kjente steder som Bremen og Düsseldorf, via Belgia og
Liege frem til Mercure Valenciennes Centre Hotel for middag
og overnatting. Flere stopp underveis i løpet av dagen.

dedikert til å kunne lage sin
elskede Bacalhau på over tusen
måter ( saltet torsk ). Lisboa må
oppleves! En historisk by hvor
gamle skikker og gammel
historie blander seg med
kulturell underholdning og
høyteknologisk innovasjon.
Lisboa er tidløs og kjent for sin
gjestfrihet og den vennlige
måten turister ønskes
velkommen på.

Nazaré
Nazaré er ikke bare kjent som
den mest berømte fiske landsbyen i Portugal, den er også unik
på mange andre måter. Nazaré
har ikke arkitektoniske skatter
eller store monumenter slik som
i andre portugisiske byer, men
den har en unik atmosfære av sin
fortid, tradisjoner og kultur. De
tradisjonelle fargesprakende trebåtene som brukes til dagens
fiske er av samme type som de
brukte i før-kristen tid. Nazaré
er ett idyllisk sted som vil feste
seg på minnet mange år
fremover i tid - flotte
sandstrender, historie og
fargerike tre-båter

Dag 3: Valenciennes - Bordeaux
Vi våkner opp til en ny dag her nord-øst i Frankrike, klare for
nye eventyr langs franske veier. Vi spiser en god frokost og
gleder oss til turen videre - i dag er det vindistriktet Bordeaux
som får besøk av oss. Vi sjekker inn på Novotel Bordeaux
Aeroport for en natt. Felles middag om kvelden

Dag 4: Bordeaux - Madrid
Vi takker oss til vinens rike og ser frem imot ett par dager i
Spania og vakre Madrid. Gamlebyen her er ubeskrivelig.
Hotellet var har en fin beliggenhet og har du ikke lyst til å
bevege deg så mye rundt kan vi anbefale en takterrassen eller
hva med en liten dupp i tak bassenget?

Dag 5: Madrid
Ny flott spansk dag venter oss, og vi starter dagen etter
frokost med en guidet rundtur med i Madrid sammen med en
lokalguide. Vi avslutter guidingen rundt lunsj tider så hva kan
vel passe bedre enn en matbit på torget i gamlebyen.
Reiselederen legger gjerne opp til felles lunsj for de som
ønsker. Resten av dagen til egen disposisjon før vi møtes til
felles middag om kvelden.
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House of Sandeman
House of Sandeman ligger
majestetisk til med utsikt
over Duoro elven i Porto.
Huset har produsert
verdenskjent portvin og
sherry helt siden år 1790

Duoro elven
Direkte oversatt så kaller
man Duoro elven for « elv
av gull», og når
solnedgangen treffer
elven på riktig måte så
skjønner du hvorfor vannet skinner som
flytende gullstenger.
Langs Duoro elven finner
vi spektakulære landskap
og flotte
verdensarvsteder der den
slynger seg 895 km fra
robust villmark til
Atlanterhavet.

Dag 6: Madrid - Lisboa
Dessverre må vi forlate Madrid for denne gang, men fortvil
ikke, nå kommer vi til å få uforglemmelige opplevelser hver
eneste dag fremover. Vi forflytter oss fra det spanske
innlandet og ut mot kysten av Portugal. Ved ankomst Lisboa
sjekker vi inn på Zenit Lisboa for 2 netter. Felles middag
begge kveldene.

Dag 7: Lisboa
Forholdsvis rolig dag i dag, vi starter med en guidet rundtur
her i Lisboa sammen med en lokalguide, resten av dagen til
egen disposisjon, men fullt mulig å bli med reiselederen på hva
hun/han måtte finne på.

Dag 8: Lisboa - Porto
Vi sjekker ut av hotellet etter frokost, tar plass i bussen og
kjører først til den aldeles nydelige fiskelandsbyen Nazaré
hvor vi spiser felles lunsj, og kanskje tar vi en rusletur i sanden
langs den lange stranden. Mette i magen og med mange fine
bilder på minnebrikken så fortsetter vi til dagens mål; Porto
hvor vi skal bo i 2 netter, men før vi sjekker inn på Holiday
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Inn Porto Gaia så vil det bli en guidet rundtur med vår
lokalguide her i byen. Felles middag om kvelden.

Dag 9: Porto med elvecruise

Bouvet-Ladubay
Fransk vinprodusent fra
området « Frankrikes hage»
rundt Saumur og Loiredalen.
Hovedsakling produksjon av
musserende viner. Chateau
d`Angers

Chateau d` angers
En fantastisk kongelig
festning, bygget i det
13.århundre. Bygget i seg selv
er gigantisk med til sammen
17 tårn som strekker seg
nesten 500 meter bortover

Dagen i dag kan vi så absolutt kalle ett av mange
høydepunkter på denne så innholdsrike turen; elvecruise på
Duoroelven. Kjetils Bussreiser kjører oss til kaia her i Porto
hvor vi stiger ombord på morgenen. Vi nyter landskapet, en
god lunsj og hyggelig selskap mens vi seiler oppover elven. Vi
ankommer Regua kl.16.45 hvor Kjetils Bussreiser venter på å
få kjøre oss tilbake til hotellet. Felles middag.
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Dag 10: Porto - Burgos
Etter en god natt søvn og en deilig frokost starter vi med ett
besøk og litt prøvesmaking av Portvin hos The House of
Sandeman. Etterhvert takker vi for oss her i Porto og vender
busshjulene i retning Spania og byen Burgos. Vi sjekker inn på
Abba Burgos Hotel for middag og overnatting.

Dag 11: Burgos - Chasseneuil
I dag skal vi forflytte oss til Chasseneuil i Frankrike. Vi kjører
forbi Vitoria-Gasteiz og Eibar før vi følger den spanske
kysten forbi Donostia og videre inn i Frankrike ved Irun. Vi
forlater kysten rett før Bayonne, fortsetter videre forbi
Bordeaux og Angouleme før vi når vårt Mercure hotel for
middag og overnatting. Det ble en dag på veien i dag, men
imorgen venter flere opplevelser utenfor bussen.

Dag 12: Chasseneuil - Reims
Da er vi klare for nye opplevelser, vi spiser frokost, sjekker ut
av hotellet og tar svingen innom Bouvet-Ladubay for
omvisning og prøvesmaking av vin. Med godt humør etter
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edle dråper besøker vi også Chateau d`Angers før vi fortsetter
mot Champagnens by, Reims. Vi sjekker inn på Hotel Novotel
og møtes til felles middag på kvelden

• Bussreise
• Båtreise Gøteborg - Kiel t/r

med plass i innvendig
dobbellugar
• 4 hotellovernattinger i

Frankrike
• 3 hotellovernattinger i Spania
• 4 hotellovernattinger i Portugal
• 1hotellovernatting i Tyskland

Dag 13: Reims - Bochum
Vi kan jo ikke forlate Reims uten å oppleve litt av byen. Vi
sjekker ut etter frokost og tar oss en liten tur inn til sentrum,
ser på katedralen og hvem vet, kanskje blir det ett glass med
den lokalproduserte champagnen Mumm. Vi forlater Reims
rundt lunsjtider og hviler blikket en liten stund på franske
veier før vi krysser grensen inn til Tyskland. I dag blir det
middag og overnatting i Bochum som ligger mellom
Dortmund og Essen.

• 14 frokost
• 14 middag hvorav 2 inkl drikke
• Guidet rundtur i Lisboa
• Guidet rundtur i Porto
• Turistskatt i Lisboa
• Lunsj på Restaurant Mar Bravo i

Nazaré

Dag 14: Bochum - Kiel
Nest siste dag på tur og vi begynner kanskje å reflektere over
alt vi har sett og opplevd de siste 14 dagene, ganske utrolig og
uvirkelig egentlig! I dag skal vi ferge fra Gøteborg til Kiel og
på vei til båten passerer vi steder som Dortmund og Hamburg
før vi er fremme på kaien. Felles middag ombord.

• Omvisning og prøvesmaking

hos The House of Sandeman

Dag 15: Gøteborg - Østlandet

• Omvisning og prøvesmaking

hos Bouvet-Ladubay
• Entre til Chateau d´Angers
• Reiseleder

Tillegg:
Enkeltrom/lugar kr. 5490,
Utflukter:
Guidet rundtur i Madrid kr 300,Elvecruise inkl lunsj kr. 1000,Reisevaluta: Euro, debet-og/eller
kredittkort.

Båten legger til i Gøteborg kl. 09.15, og vi legger i vei på siste
etappe hjem. I løpet av tidlig kveld er alle hjemme.

