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Bergen – Lisboa – Malaga  
 

  

Reis fra Bergen til Lisboa med Hurtigruten og utforsk flotte øyer, havner og 

storbyer underveis. Fra Lisboa fortsetter vi med buss og får mange flotte 

opplevelser gjennom Portugal og Spania, før hjemreise fra Malaga med fly.  

Dag 1 Velkommen om bord (til sjøs) 

Vi stiger om bord i MS Midnatsol i Bergen, og legger fra kai med kurs sørover. Vårt 

europeiske eventyr er i gang! 

 

Dag 2 Vi krysser nordsjøen 

Nordsjøen har alltid vært et viktig område – fra vikingtiden til oljebransjen. Nyt en dag 

på havet hvor du kan speide etter fugler, skip og oljerigger fra dekk.  

 

Dag 3 Oostende – mer enn en strand 

Oostende har en 9 km lang hvit sandstrand som er et svært populært sted for 

lokalbefolkningen. Besøk strandpromenaden som er Oostendes viktigste turistattraksjon. 

Prøv en belgisk vaffel, eller den berømte sjokoladen som landet har å by på.  

 

Dag 4 Den engelske kanal (til sjøs) 

Vi seiler gjennom Den engelske kanal, som forbinder Nordsjøen med Atlanterhavet. Dette er verdens 

travleste sjøvei, og her passerer daglig mer enn 500 skip. Slapp av og nyt opplevelsen av å være på 

sjøen, eller delta på spennende forelesninger ombord. 

 

Dag 5 Belle-Île – en fransk perle 

Belle-Île er en av Frankrikes vakreste øyer. Utrolige klipper, grønne landskap og 

sjarmerende landsbyer har inspirert forfattere og impresjonistiske malere. Det er på tide 

å utforske denne franske perlen! 

 

Dag 6 Bilbao – moderne, men historisk 

Bilbao er selve hjertet av Baskerland, som kombinerer tradisjonell baskisk kultur med en 

moderne fremtidsvisjon. Besøk det verdenskjente Guggenheim-museet,eller utforsk 

gamlebyen.  
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Dag 7 Biscayabukten (til sjøs) 

Vi krysser Biscayabukten på vei til Portugal. Trekk inn den salte sjøluften, se etter fugler 

og pattedyr og nyt en fredfull dag på havet.  

 

Dag 8 Porto – portvinens hjemsted 

Besøk Porto, en by full av historie og tradisjoner, men også en moderne by med ny 

arkitektur. Dette er også portvinens hjemsted, den velsmakende sterkvinen er 

utelukkende laget i dette området.  

 

Dag 9 Lisboa 

Vi ankommer Portugals hovedstad, som har vært kåret til Europas vakreste by. Vi 

forlater MS Midnatsol for denne gang og fortsetter ferden med buss. Lisboa er en av 

verdens eldste byer og vi skal oppleve de historiske distriktene, UNESCO steder og se de 

gamle, klassiske trikkene. På ettermiddagen forlater vi Lisboa og overnatter på hotell i 

Elvas nær den spanske grensen. Middag inkl.  

 

Dag 10 Elvas – Sevilla 

Vi benytter formiddagen til å oppleve Elvas, som beskrives som en av Portugals skjulte 

skatter. Fra luften kan man se at bymurene i Elvas er stjerneformede, og fra disse er 

utsikten uslåelig. Ferden går videre til Sevilla. Innsjekk og middag på hotellet, før vi på 

kvelden overværer et forrykende Flamenco show midt i hjertet av Sevilla.  

 

  
 

Dag 11 Sevilla 

Dagen tilbringes i Andalucia- og en av verdens- vakreste byer. Sevilla er bakgrunnsteppe 

for berømte operaer som "Carmen", "Don Juan" og selvfølgelig "Barbereren i Sevilla". Vi 
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nyter tapaslunsj i byen, og ser severdigheter som verdens største gotiske katedral, det 

mauriske slottet Alcázar og de frodige appelsinhagene.  

 

Dag 12 Ronda 

Vi forlater Sevilla og kjører til Ronda, denne billedskjønne byen som ligger på 780 meter 

høy klippe og deles i to av en 100 meter dyp kløft. Området har lange tradisjoner for 

okseoppdrett og vi besøker en gård som driver med nettopp dette. Etterpå går turen 

innom en økologisk vingård hvor vi smaker på vin og spiser lunsj. På ettermiddagen blir 

det fritid i Ronda, før vi kjører ut til solkysten og sjekker inn på vårt hotell.  

 

Dag 13 Fuengirola  

Avslapping på vårt strandhotell i Fuengirola på den spanske solkysten. Middag på 

hotellet. 

 

Dag 14 Hjemreise fra Malaga 

Vår innholdsrike tur er ved veis ende. Frokost, utsjekk og transport til flyplassen i Malaga 

for hjemreise. Avgang fra Malaga kl. 11:05, direkte til Sola, ankomst kl. 14:40.  

 

REISEFAKTA 

DATO: 09.09 – 22.09. 2018 

PRIS FRA: 29 190,- kr per person i dobbeltrom 

PÅMELDINGSFRIST: 23.04. 2018 

PRISEN INKLUDERER:  

*Reiseleder fra Boreal Reiser under hele reisen 

*Reise med Hurtigruten MS Midnatsol Bergen – Lisboa, inkl. full pensjon  

*Overnatting 5 netter på 4* hotell i Portugal/Spania, inkl. frokost  

*3 middager og 2 lunsjer 

*Flamenco show i Sevilla 

*Besøk til oksefarm 

*Vinsmaking i Ronda 

*Guiding med lokalguide i Lisboa, Sevilla og Ronda 

*Program og utflukter som beskrevet 

*All transport med egen buss iht. til programbeskrivelse 

*Fly Malaga – Stavanger direkte  

 

IKKE INKLUDERT:  

Tillegg for enkeltrom/lugar 13 netter: 2 950,- kr  

Utflukter under reisen med MS Midnatsol 

Drikke på måltidene 

Tips til sjåfør/lokalguide 
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