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Kan vi by på en førsteklasses reise til ditt drømmereisemål?
Administrasjonen, sjåfører og reiseledere ønsker herved velkommen
til jubileumsåret 2018! Våre dyktige reiseeksperter har satt sammen
en innbydende og forlokkende Feriekatalog slik at du kan velge
akkurat din favorittreise.
Det er ikke tilfeldig utvalgte turer du vil finne her. Når vi setter
sammen programmet så er det med en god porsjon lidenskap
og innlevelse, samt den kanskje viktigste ingrediensen: erfaring!
Sør-Vest reiser har laget kvalitetsreiser med buss, fly og cruise i 30 år,
og det er vi stolt av!
«Verden krymper» sies det som en metafor til at det stadig blir
enklere å komme seg til bortgjemte destinasjoner. Hvem hadde
vel for noen år siden drømt om at man kunne være med å seile
gjennom Nordvestpassasjen med Hurtigruten? Hvem så for seg at
man kunne bestille en reise med et par tastetrykk på mobiltelefonen
eller nettbrettet?

Katalogen inneholder turer frem til høsten 2018. Høst- og juleturer
følges opp i en egen katalog som sendes ut våren 2018.
PS! I løpet av jubileumsåret vil det komme overraskelser og tilbud
som kan være verdt å få med seg. Gå inn på vår nettside og abonner
på våre nyhetsbrev for å holde deg oppdatert.
Vi håper reiselysten blomstrer og ser virkelig frem til å ønske deg
velkommen på tur med oss i jubileumsåret 2018. For å sitere et
ordtak som passer godt for oss som liker å reise:
«Å gjøre det du liker er frihet. Å like det du gjør er lykke!» Sitat F. Tyger.
Vi ønsker alle et riktig godt reiseår!
Med hilsen fra alle i administrasjonen, sjåfører og reiseledere.

Trender og reisevaner endrer seg i takt med utviklingen, og vi prøver
å holde den gode balansen mellom tradisjonelle turer til Europa, og
eksotiske turer til eksempelvis Antarktis og Grønland.
I katalogen finner du mange turer til fjern og nær, og ønsker du mer
utfyllende informasjon om disse så finner du det på våre nettsider.
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JUBILEUMS
TREFF

Jubileumstreff 2018
Sør-Vest reiser feirer 30-års jubileum og dette ønsker vi
å markere sammen med dere. Vi har gleden av å invitere
til vårt 25. kundetreff på Radisson Blue Atlantic hotel
i Stavanger.

R E I S E FA K T A
DATO 24.02.–25.02.
PÅMELDINGSFRIST 10. jan 2018
PRIS fra kr

1 895,– pr. person

Kun jubileumsmiddag og under
holdning: fratrekk kr 600,- pr person
Radisson Blue Atlantic hotell ligger midt
i hjertet av Stavanger sentrum. Hotellet
er lokalisert sentralt i forhold til all
offentlig kommunikasjon, og i gåavstand
til shopping og alle byens severdigheter.
Hotellet gjenåpnet i november 2017 etter
en total renovering og fremstår flottere
enn noen gang.
Lørdag 24. februar åpner vi treffet med en
presentasjon av Boreal Travel AS / Sør-Vest
reiser i Atlantic Hall. Her får dere informasjon
om vår nye reisekatalog, hva vi kan tilby
av gruppereiser, Hurtigruten og mye mer.
Gode reisetilbud!
Festmiddagen finner også sted i Atlantic
Hall, og kveldens underholdning er det

duoen Synth Å Le med Kurt M. Johansen og
Hans Borg som står for. Med festlige kostymer
og glimt i øyet gjør disse gladguttene
et forrykende sceneshow. Etter showet,
spiller de opp til dans.
Ved avbestilling gjelder standard av
bestillingsregler, for mer informasjon,
se våre nettsider.
Vi ser frem til et hyggelig treff sammen
med dere.
Hjertelig hilsen fra Boreal Travel AS / Sør-Vest
reiser, administrasjon, sjåfører og reiseledere!

PRISEN INKLUDERER
• 3-retters festmiddag inkludert
1 drikkeenhet
• Underholdning og dans
med «Synth Å Le»
• 1 overnatting i dobbeltrom

TILLEGG
• Ankomst 23.02: Overnatting i
dobbeltrom: Kr 600,– pr person
• Enkeltrom: Kr 250,– pr natt

• Telefon: 51 82 02 10
• E-post: sorvestreiser@sorvestreiser.no
• Web: www.sorvestreiser.no

www.sorvestreiser.no
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R E I S E FA K T A
DATO 17.02.–23.02.
PRIS

fra kr

11 790,–

PRISEN INKLUDERER
• Reiseleder Boreal Travel AS /
Sør-Vest reiser
• Opphold, Scandic Elgstua i Elverum
inkludert middag og frokost
• 4 netter på Skottgården/Vauldalen
Fjellhotell inkludert utflukter
som beskrevet i turbeskrivelsen
• 1 overnatting Scandic Gardemoen
Hotell m/middag og frokost

TILLEGG
• Enkeltrom: kr 1 600,–
• Vauldalen Fjellhotell: kr 1000,–

Rørosmartnan
Bli med oss til Martnan og noen uforglemmelige dager.
Rørosmartnan kombinerer folkeliv, handel, kultur og tradisjoner.
Verdenskulturminnet Bergstaden Røros danner en unik ramme for
folkefesten. Vi bor på Skottgården og Vauldalen fjellhotell.

DAG 1
Avreise fra Stavanger og Sandnes. Vi ønskes
velkommen og kjører Sørlandet til Elverum for
overnatting. Innsjekk og middag.
DAG 2
Frokost. Tidlig ettermiddag kommer vi til
Skottgården og Vauldalen fjellhotell. Etter
innsjekk samles vi på Vauldalen Fjellhotell for
kaffe og kake. Der venter vi på forbøndene fra
Kløvsjø i Sverige skal ankomme. Middag på
hotellet, deretter samvær og dans.
DAG 3
Frokost. Vi kjører til det gamle kommunehuset
i Brekken med bekransning av «Forbonde
statuen» med påfølgende kaffe. Deretter
til Funäsdalen, Sverige for grensehandel.
Lunsj Vauldalen Fjellhotell. Middag med
historiefortelling og tradisjonsmusikk.
DAG 4
Frokost før avreise til Rørosmartnan, og dens
høytidelige åpning. Ved smeltehytta passerer
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heste-ekvipasjene. Tid til å se bygninger,
gater og bakgårdene med aktiviteter. På
ettermiddagen tilbake til Skottgården og
Vauldalen. Kanefart til Volldalskoja, middag
og musikk.
DAG 5
Frokost før avreise til Røros, stopp utenfor
Martnashallen og utdeling av billetter til
inngang. Tid på egen hånd i Røros sentrum
før middag i Vauldalslavvoen. Etter middag
oppleves martnanstemning og underholdning
før retur.
DAG 6
Etter frokost starter hjemturen. Vi kjører
sørover, overnatting på Gardermoen Scandic
hotell. Innsjekk og middag.
DAG 7
Frokost og avreise. Vi kjører tilbake til våre
hjemsteder med nødvendige stopp.

NY
TUR

Bli med og opplev påsken i Tyskland, denne gang har
vi valgt oss hotell ved Hannover, som gjerne kalles
«Messebyen i det grønne». Utflukt til Goslar og Hannover.

R E I S E FA K T A
DATO 28.03.–02.04.
PRIS

kr

8 495,–

BUSSTURER • 2018

Påske i Tyskland

PRISEN INKLUDERER
Hannover, vår base under oppholdet hvor vi har
frokost og middag.
DAG 3
Dagens utflukt går til Goslar, en gammel tysk
Middelalderby med over 1 800 bindings
verkshus, et historisk sentrum og Keiserpalass
fra 1000-tallet. Her tilbringer vi formiddagen.
Til avtalt tid møtes vi og kjører gjennom det
naturskjønne Harzområdet Vi ser Brocken,
Nord-Tysklands høyeste fjell, 1 141 moh,
kjent som heksenes samlingssted.
DAG 1
Avreise fra Stavanger og Sandnes
med stopp underveis til Kristiansand.
Innsjekk ColorLine med buffet. Etter
ankomst Hirtshals kjører vi til vårt
hotell på Jylland.
DAG 2
Frokost. Stopp ved den dansk/tyske
grense for handel og lunsj. Sen
ettermiddag ankommer vi hotellet ved

DAG 4
Turen i dag går til hovedstaden i Niedersachsen,
Hannover. Byen er en stor universitetsby og
har et gammelt og nytt rådhus, et moderne
sentrum med mange gågater hvor det blir
anledning til å bli kjent.
DAG 5
Etter frokost pakker vi bussen og reiser
nordover. Stopp for handel og lunsj. Videre

• Reiseleder Boreal Travel AS /
Sør-Vest reiser
• ColorLine t/r
• 5 overnattinger m/frokost
• 6 middager/buffet
• Utflukter som beskrevet

TILLEGG
• Enkeltrom: kr 1400,–
• Lunsjer

kjører vi utenom motorveien for
å se litt mer av Danmark. Middag
og overnatting i Jylland.
DAG 6
Det kjøres til Hirtshals og innsjekk
ColorLine. Buffet. Etter ankomst
Kristiansand fortsetter vi til våre
respektive hjemsteder.

R E I S E FA K T A
DATO 28.03.–01.04.
PRIS

kr

8 950,–

Påsketur til Gdansk

NY
TUR

PRISEN INKLUDERER

Feir påsken i Gdansk – Polens vakreste havneby. 5-dagers tur
med spennende utflukter til bl.a. Sopot, Malbork og Torun!

• Reiseleder Boreal Travel AS/
Sør-Vest reiser
• Fly Stavanger – Gdansk t/r med SAS
• Overnatting 4 netter
på Hotel Qubus 4*
• 1 middag på hotellet
• 4 lunsjer
• Utfluktsprogram som beskrevet

DAG 2
I Gdynia besøker vi en ravfabrikk (inkl.).
Badebyen Sopot har Europas eldste og lengste
tremolo. Lunsj. Oversiktlig og koselig sted å
tilbringe ettermiddagen.

TILLEGG
• Enkeltrom 4 netter: kr 980,–
• Middag på hotellet 3 dager: kr 540,–
(må bestilles før avreise)

DAG 1
Tidlig avreise fra Sola til Gdansk via
København. Orienteringsrunde og
lunsj i Gdansk før innsjekk på Hotel
Qubus 4*, sentralt beliggende med
gangavstand til det meste.

DAG 3
Malborkborgen har UNESCO status og er en av
verdens største mursteinsfestninger. Den har
vært residens for polske konger og erobret av
svenskene. Omvisning og lunsj i området.
DAG 4
Torun er fødestedet til astronomen Nikolaus
Kopernikus. Guidet spasertur i det flotte
middelaldersentrumet, felles lunsj, tid på
egen hånd.
DAG 5
Påskefrokost og hotellets eget «egg-dekorerings
verksted». Lunsj. Ettermiddagen til egen
disposisjon i Gdansk frem til hjemreise.

www.sorvestreiser.no
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R E I S E FA K T A
DATO 19.04.–25.04.
PRIS

kr

10 995,–

PRISEN INKLUDERER

Blomstringstur
En tur til vakre Nederland med blomsterparken Keukenhof
og den fantastiske blomsterparaden. Sightseeing i Amsterdam
og kanaltur. Vi kjører over den imponerende Afsluitdijk og ser
milevis med tulipaner i alle farger.

• Reiseleder Boreal Travel AS /
Sør-Vest reiser
• ColorLine Kristiansand-Hirtshals t/r
• 6 overnattinger m/frokost
• 7 middager/buffet
• Utflukter som beskrevet

TILLEGG
• Enkeltrom: kr 1500 ,–
• Lunsjer

DAG 1
Avreise Stavanger og Sandnes med påstigning
underveis til Kristiansand. Videre med
ColorLine og buffet. Overnatting på Jylland.
DAG 2
Etter frokost går turen over den dansk/tyske
grense med stopp for grensehandel. Videre på
gode veier gjennom Tyskland, lunsjstopp. Sen
ettermiddag kommer vi frem til vårt hotell
i Nederland. Middag.
DAG 3
I dag er det Keukenhof som venter, verdens
vakreste vårhage. Mer enn 7 millioner løker
er plantet. En fantastisk samling av tulipaner,
iris, liljer, hyasinter, påskeliljer, orkideer og
andre blomster. Temaet i år er romanse. Vi
tilbringer hele dagen her og får og med oss
den imponerende Blomsterparaden. Middag.
DAG 4
Utflukten i dag er til Amsterdam, Nederlands
største by. Sammen med lokalguide ser
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vi noen av byens severdigheter, bl.a.
Museumsplein som rommer de viktigste
museer. Amsterdam har et godt utbygd
kanalsystem, og vi opplever denne byen
på kanaltur. Middag.
DAG 5
Vi sier farvel til vårt vertskap og passerer
milevis med tulipanåkrer og kjører over den
imponerende 30 km lange Afsluitdsdijk.
Overnatting og middag.
DAG 6
Vi forlater vårt hotell og kommer frem til
den tysk/danske grense og her stopper vi
for handel og lunsj. Vi fortsetter til Jylland
for overnatting og middag.
DAG 7
Avreise til Hirtshals. Innsjekk ColorLine.
Buffet. Fra Kristiansand forsetter vi
til våre respektive hjemsteder.

R E I S E FA K T A
KLASSIKER

Vi besøker to av Tysklands mest populære reisemål og
opplever storbyer, flott arkitektur, historiske steder og porselenskunst
i verdensklasse. På hele turen har vi frokost og middag inkludert.

DATO

11.07.–18.07.

PRIS

kr

12 850,–

BUSSTURER • 2018

Dresden–Berlin

PRISEN INKLUDERER
DAG 1–2 Avreise fra Stavanger og Sandnes med
stopp underveis til Kristiansand. Videre med
ColorLine og buffet. Overnatting på Jylland.
Etter frokost går turen til Magdeburg ved Elben.

• Reiseleder Boreal Travel AS /
Sør-Vest reiser
• ColorLine t/r
• 7 overnattinger m/frokost
• 8 middager/buffet
• Utflukter som beskrevet

DAG 3 Før ankomst Dresden besøker vi Meissen
porselensfabrikk hvor vi får se hvordan de
vakreste porselensfigurer lages. Videre til
hotellet i Dresden hvor vi bor i to netter.

TILLEGG

DAG 4 I dag blir vi med lokalguide på sight
seeing, i buss og til fots. Her opplever vi
Semper-operaen, Frauenkirche og mye mer.
Ettermiddagen til egen disposisjon til å bli bedre
kjent med denne flotte byen.
DAG 5 Vi reiser mot Spreewald, et berømt
elvedelta sør for Berlin. Lunsj og tur i helt
spesielle båter i et landskap du vil huske lenge.
Berlin venter og her skal vi bo to netter.
DAG 6 Vår lokalguide tar oss med på en innholds
rik sightseeing med bussen. Her får vi se Branden

• Enkeltrom: kr 2 000,–
• Lunsjer

burger Tor, Berlinmuren, Checkpoint
Charlie, Tiergarten, Riksdagen og mye
mer. Her er det bare å glede seg. Etter
middag til egen disposisjon.
DAG 7–8 Vi kjører mot Danmark
og overnatter på Jylland. Siste dag
går turen til Hirtshals, innsjekk ved
ColorLine og buffet. Etter ankomst
Kristiansand kjører vi til våre
respektive hjemsteder.

R E I S E FA K T A
DATO 28.06.–08.07.
PRIS

kr

14 890,–

PRISEN INKLUDERER
• Reiseleder Boreal Travel AS /
Sør-Vest reiser
• ColorLine t/r
• 10 overnattinger m/frokost
• 11 middager/buffet og 5 lunsjpakker
• Utflukter som beskrevet
• «All inclusive»* på Zentral Hotel
• Alle måltider og drikke inkludert
til bestemte tider

TILLEGG
• Enkeltrom: kr 1 950,–
• Tyroleraften

Kirchberg i Tyrol

KLASSIKER

Årets sommertur går til Kirchberg i Tyrol hvor vi bor på Hotel
Zentral med all inclusive*. Opplever vakker natur og kultur. Under
turen til og fra Kirchberg har vi frokost og middag inkludert.
DAG 3–9
Vi kjører til Bayern og inn i Østerrike. Ankomst
i Kirchberg hvor vi skal nyte feriefølelsen i seks
dager. Vi bor på Zentral Hotel med det meste
inkludert. 4 retters middager, lunsjpakker,
grillaften, musikkaften, to adganger til
velværeavdelingen, vin, øl og mineralvann
er inkludert i et gitt tidsrom om kvelden.
Tyroleraften en av kveldene. Kjekke opplevelser
under oppholdet; vi blir kjent med Kirchberg,
panoramatur til Grossglockner- landets høyeste
fjell, tur til Kitzbühl og blåtur.
DAG 9
Turen i dag går via München til Magdeburg.

DAG 1–2
Avreise Stavanger og Sandnes med
stopp underveis til Kristiansand.
Utreise med ColorLine og buffet.
Overnatting på Jylland. Etter frokost
kjører vi til Tyskland og kommer frem
til Merseburg.

DAG 10–11
Turen går nordover med stopp for grensehandel
og lunsj. Videre til Jylland, for overnatting. Siste
dag til Hirtshals og innsjekk ColorLine. Buffet.
Etter ankomst Kristiansand fortsetter vi til våre
respektive hjemsteder.
www.sorvestreiser.no
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R E I S E FA K T A
DATO 14.07.–21.07.
PRIS

kr

12 700,–

PRISEN INKLUDERER

Jubileumstur Rüdesheim
Denne turen har vært med fra den første katalogen i 1988.
Turen tar oss med til Rhin-vinens hovedstad; Rüdesheim.
Det blir vandring i vinmarker, vinsmaking, båttur på Rhinen
og besøk på Loreleiklippen.

• Reiseleder Boreal Travel AS /
Sør-Vest reiser
• ColorLine t/r
• 7 overnattinger m/frokost
• 1 enkel lunsj
• 8 middager/buffet
• Utflukter som beskrevet

TILLEGG
• Enkeltrom: kr 1 500,–
• Øvrige lunsjer

DAG 1
Avreise fra Stavanger og Sandnes med stopp
underveis til Kristiansand. Utreise med
ColorLine og buffet. Etter ankomst Hirtshals
kjører vi til vårt hotell på Jylland.
DAG 2
Etter frokost drar vi videre sørover med stopp
for grensehandel og lunsj på den dansk/tyske
grense. Overnatting i Hannoverområdet.
Middag.
DAG 3
Mange har nok hørt eventyret om rotte
fangeren. Dette tyske eventyret har sin
opprinnelse i Hameln som vi besøker.
Vi når Frankfurt og kjører langs Rhinens
vakre og maleriske landskap til Rüdesheim.
Overnatting og middag.
DAG 4
I dag drar vi samlet etter frokost opp til
Niederwald-Denkmal monumentet. Spasertur
i vinmarkene med innføring i vinproduksjon.
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Servering av enkel lunsj og vinsmaking.
Middag.
DAG 5
Programmet i dag er båttur på Rhinen fra
Rüdesheim til St. Goarshausen. Her venter
bussen og tar oss med til Loreleiklippen.
Ettermiddag på egen hånd i Rüdesheim.
Middag.
DAG 6
Vi tar farvel med Rüdesheim og legger turen
innom Køln. Videre til Bremen, overnatting
og middag.
DAG 7
Etter frokost setter vi kurs nordover. Stopp
for grensehandel. Overnatting og middag
i Jylland.
DAG 8
Turen går til Hirtshals og innsjekk ColorLine.
Buffet. Etter ankomst Kristiansand kjører vi
til våre hjemsteder.

Jubileumstur Seefeld
Siden 1988 har vi reist til alpebyen Seefeld. I år blir det jubileum.
Bli med oss til Hotel Kaltschmid og et flott utfluktsprogram. For
noen blir det et hyggelig gjensyn med denne attraktive regionen.
Har du ikke vært her før vil du erfare hvorfor vi har 30-årsjubileum
til Seefeld.

DAG 1–2
Avreise fra Stavanger og Sandnes med stopp
underveis til Kristiansand. Videre med Color
Line og buffet. Overnatting på Jylland. Etter
frokost går turen til vårt hotell i Kassel.

DAG 6
Vi inviterer i dag på en tur med mange
overraskelser inkludert. Husk pass!

DAG 3
Videre gjennom Bayern og stopp i Garmisch
Partenkirchen før vi ankommer Hotel
Kaltschmid sentralt i Seefeld. Halvpensjon
under oppholdet.

DAG 7
Etter et fint opphold tar vi en annen reiserute
hjemover. Vi opplever Oberammergau og
følger den romantiske veien til middelalder
byen Rothenburg ob der Tauber. Vi bor ved
bymuren og anbefaler gjerne en kveldstur
i denne utrolig sjarmerende byen.

DAG 4
Dagen i ro på stedet. Lokal guide tar med
interesserte og viser denne populære
feriebyen med ekte tyrolersjarme.

DAG 8
Vi reiser videre til Hannover med flere stopp
underveis. Vi ankommer vårt hotell for
avslapping og samvær.

DAG 5
I dag besøker vi Tyrols største attraksjon,
opplevelsessenteret Swarovski. Vi besøker
også hovedstaden Innsbruck. En stopp
blir det også på Bergisel hvor vi ser Runde
maleriet, museet og hoppbakken kjent fra
Nyttårshopprennene.

DAG 9
Videre til Danmark. Grensehandel før vi kjører
til vårt hotell, middag og overnatting.

BUSSTURER • 2018
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R E I S E FA K T A
DATO 06.07.–15.07.
PRIS

kr

15 900,–

PRISEN INKLUDERER
• Reiseleder Boreal Travel AS /
Sør-Vest reiser
• ColorLine t/r
• 9 overnattinger m/frokost
• 10 middager/buffet
• Utflukter som beskrevet

TILLEGG
• Enkeltrom: kr 1845,–
• 4 netter de luxe, romkategori
Fürstenhaus Kaltschmid kr 400,pr.person i dobbeltrom
• Lunsjer

DAG 10
Turen går til Hirtshals. Innsjekk ColorLine,
buffet. Fra Kristiansand til våre hjemsteder.

www.sorvestreiser.no
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R E I S E FA K T A
DATO 17.07.–22.07. / 14.08.–19.08.
PRIS

kr

9 490,–

Bornholm
Bornholm er Danmarks gjestfrie solskinnsøy. Vi skal oppleve
Østersjøens perle med hvite sandstrender og bor sentralt i Rønne
på Griffen Hotell. Utflukter med lokalguide under oppholdet.

PRISEN INKLUDERER
• Reiseleder Boreal Travel AS /
Sør-Vest reiser
• Ferge Sandefjord–Strømstad
• Ferge Hirtshals–Kristiansand
• Ferge Ystad–Rønne t/r
• 5 overnattinger m/frokost
• 6 middager/buffet
• Utflukter som beskrevet

TILLEGG
• Enkeltrom: kr 1 500,–

DAG 1
Avreise fra Stavanger og Sandnes med stopp
underveis til Sandefjord. Ferge Sandefjord til
Strømstad, med reserverte plasser i buffet
restauranten. Etter ankomst Strømstad kjører
vi til vårt hotell.
DAG 2
Frokost og avreise. Turen går langs skjær
gården mot Ystad med ferge til Bornholm.
Innsjekk på Griffen Hotell og middag. Hotellet
ligger sentralt, med gangavstand til sentrum.
DAG 3–4
Under oppholdet på Bornholm spiser vi
frokoster og middager på hotellet. Lokal
guide tar oss med på ulike utflukter. Besøk
i Gudhjem og Svaneke, to små pittoreske
byer med bindingsverkshus. Vi besøker en
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rundkirke som tidligere var forsvarstårn. I
tillegg tar vi en tur innom lokale kunsthånd
verkere og Nord-Europas største borgruin,
Hammersborg. Tid til å rusle rundt i Rønne by.
DAG 5
Frokost og tid for å ta farvel med solskinnsøya.
Ferge til Ystad. Vi kjører via København og
Fyn, før vi kommer til vårt hotell på Jylland.
Innsjekk og middag.
DAG 6
Frokost og avreise til Hirtshals med innsjekk
ColorLine. Om bord har vi reserverte plasser
i buffet restauranten. Etter ankomst
Kristiansand fortsetter vi til våre hjemsteder.

NY
TUR

Vi bor i Middelalderbyen Visby som kalles for «rosenes by»,
omkranset av bymur. Byen er unik og står på UNESCO sin verdensarvliste.

R E I S E FA K T A
DATO

24.07.–29.07.

PRIS

kr

9 990,–

BUSSTURER • 2018

Sommertur til Gotland

PRISEN INKLUDERER

DAG 1
Vi kjører Sørlandet til Sandefjord.
Ferge til Strømstad.
DAG 2
Avstikker til Kathult/Småland. Deretter
Oskarshamn med kveldsfergen til Gotland. Et
flott opphold på ferieøya Gotland er begynt.
DAG 3
Lokalguide viser oss Ringmuren med sine tårn
og vi får en smakebit av Gotland og Visbys
rikholdige og spennende historie. Om ettermid
dagen opplever vi Visby på egen hånd.
DAG 4
Utflukt til Gotlands mest populære turistmål,
Lummelundagrottan naturreservat. Vi går
ned i underverdenen og hører guiden for
telle om fossiler, kalkstein og formasjoner.
Ettermiddagen til fri disposisjon i Visby.

R E I S E FA K T A
DATO 29.03.–01.04., påsketur
14.06.–17.06.
23.08.–26.08.
29.11.–02.12., juletur

4 190,–
PRIS Kolding fra kr 4 490,–
PRIS Aalborg fra kr

• Reiseleder Boreal Travel AS /
Sør-Vest reiser
• Ferge Sandefjord-Strømstad t/r,
inkludert buffet utreise
• Ferge Oskarshamn-Visby
• Ferge Visby–Nynäshamn, m/frokost
• 1 natt på Quality Hotel Vänersborg
m/frokost
• 5 hotell overnattinger inkl. frokost
• 5 middager/buffet
• Utflukter og innganger som beskrevet

TILLEGG
• Enkeltrom: kr 2 000,–

DAG 5
Tiden er inne til å ta farvel med vakre
Gotland. Ferge til Nynäshamn.
DAG 6
Til Strømstad. Ferge til Sandefjord.
Etter ankomst Sandefjord, kjører vi
tilbake til våre hjemsteder.

Aalborg–Kolding/Flensburg
Gjør noe hyggelig sammen, unn deg en pause!
Den gode danske stemningen møter du allerede
i det du kommer om bord i SuperSpeed.
På denne turen kan du velge by etter ønske.

KLASSIKER

PRISEN INKLUDERER
• ColorLine, Kristiansand-Hirtshals,
Voyager Class t/r
• 3 overnattinger inkludert frokost
på Phønix hotell Aalborg eller
First hotell Kolding

TILLEGG
• Buffet ColorLine kr 550 t/r
• Enkeltrom kr: 750,–

DAG 1
Utreise Kristiansand med ColorLine.
Etter ankomst Hirtshals kjører vi til
hotellene våre i Aalborg og Kolding.
DAG 2
Gjester til Kolding kan bli med på
heldagsutflukt til Flensburg. Her finner

vi små, fargerike hus og gamle hyggelige torg.
På hjemveien blir det stopp for grensehandel.

av Koldings mangfold av museer
og attraksjoner.

DAG 3
Dagen til fri disposisjon. For gjester til Kolding
blir det utflukt til Kolding sentrum og Kolding
storsenter. Vi får muligheten til å rusle rundt i
gågatene, besøke Koldinghus Slott eller andre

DAG 4
Etter frokost kjører vi via Aalborg til
Hirtshals og sjekker inn på ColorLine.
Etter ankomst Kristiansand fortsetter
vi til våre hjemsteder.
www.sorvestreiser.no
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R E I S E FA K T A
DATO 17.08.–23.08.
PÅMELDINGSFRIST 11. mai
PRIS

kr

14 850,–

PRISEN INKLUDERER
• Reiseleder Boreal Travel AS /
Sør-Vest reiser
• Flyreise Stavanger–Manchester /
Aberdeen–Stavanger
• Overnatting 6 netter på 3* hotell
inkl. frokost
• 6 middager på hotellet
• Billett til Military Tattoo i Edinburgh
• Program og utflukter som beskrevet,
med billetter til: Jorvik Viking Center,
York Minster, Carlisle Castle, Carlisle
Cathedral, Tullie House, Abbotsford House,
Royal Yacht Britannia, Scone Palace
• All transport med egen buss
iht. programbeskrivelse

TILLEGG
• Enkeltrom: kr 1 980,–
• Drikke til måltidene
• Tips til sjåfør/lokalguide

DAG 1
Avreise til Manchester, videre
med egen buss til York. I byen som
vikingene grunnla som Jorvik besøker
vi vikingesenteret og Nord-Europas
største gotiske katedral.
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Nord-England
& Military Tattoo
Innholdsrik tur til Nord-England og Skottland! Military Tattoo
er verdensberømt og en opplevelse du vil huske resten av livet.
I tillegg besøker vi bl.a. vikingbyen York, og steder kjent fra
TV-serien «Med hjartet på rette staden».

DAG 2
I hele 20 år har serien «Med hjartet på rette
staden», om dagliglivet i den fiktive byen
Aidensfield, blitt vist på NRK. Vi besøker flere
av de stedene som er blitt brukt i innspillingen,
bl.a. landsbyen Goathland og Scarborough.
DAG 3
Vi besøker Carlisle Castle, som har voktet
over byen med samme navn i 900 år. Tullie
House, museets utstillinger har vunnet flere
priser. Carlisle-katedralen er en av områdets
juveler og til tross for at den er en av de
minste i størrelse er den for mange en stor
og uventet overraskelse.
DAG 4
Nasjonalparken Northumberland er Englands
nordligste. Hadrians mur er oppkalt etter
den romerske keiseren med samme navn
som beordret den bygget, for å vokte den
nordligste grensen av det romerske riket.

DAG 5
På veien stopper vi på Abbotsford House &
Gardens, og beundrer hagene. Innsjekk på
hotellet i Edinburgh før dagens høydepunkt:
Edinburgh Military Tattoo. Det fantastiske
showet har vært arrangert siden 1950, og over
1 000 topptrente utøvere underholder med
musikk, drill og annet.
DAG 6
En guidet byrunde i Edinburgh, en av
Storbritannias flotteste byer. Stopp bl.a.
i Georgian Town, Royal Mile, og fotostopp
på Calton Hill.
DAG 7
Vi setter kursen nordover og besøker Scone
Palace, slottet hvor skottene kronet sine
konger regnes som en nasjonalskatt på grunn
av sin sentrale rolle i landets historie. Videre
til Aberdeen for innsjekk og fly (direkte)
til Stavanger.

Lofoten, Vesterålen
og Hurtigruten
Bli med og utforsk de vakre øyrikene i Lofoten og Vesterålen.
Innholdsrike dager med mye flott natur og severdigheter med
stor variasjon. Hjemreisen med Hurtigruten fra Svolvær til Bergen,
en seiling langs bl.a. den idylliske Helgelandskysten.

DAG 1
Du møter reiseleder på Stavanger Lufthavn
Sola for avreise med fly til Nord-Norge.
Transport med egen buss over Hinnøya,
Norges største øy, til Sortland i Vesterålen.
Innsjekk på hotellet.

rekonstruksjon av huset som stod her i
vikingtiden. Innsjekk på hotell på Leknes.

DAG 2
Vi tar turen rundt Andøya, og stopper bl.a. på
Bleik, landsbyen med den flotte sandstranden
og karakteristiske fuglefjell. På Andøya Space
Center utforskes det nære verdensrom og
nordlyset, og vi får et spennende innblikk
på deres besøkssenter «Romskipet Aurora».
Vi stopper også innom tettstedet Andenes,
lengst nord i Vesterålen.

DAG 4
Formiddagen tilbringes bl.a. på Flakstadøya
og Moskenesøya. På Vikten lages det flott
glasskunst på Glasshytta. Helt ytterst i
Lofoten ligger fiskeværet «Å», med den
berømte «Lofotveggen» som kulisse. Reine er
kjent for sin spektakulære natur, og her spiser
vi lunsj. Til slutt besøker vi Smeden i Sund,
hvis både personlighet, smie og kongeskarver
i stål er like fascinerende. Transfer til Svolvær
for ombordstigning på sørgående hurtigrute.

DAG 3
Ferge fra Melbu til Austvågøya i Lofoten, og
videre til Henningsvær. Beliggenheten er
spektakulær, på små øyer og holmer ut mot
storhavet. Lunsj og fritid. På Borg besøker
vi vikingmuseet Lofotr, og får omvisning i
det 83m lange høvdingehuset som er en

DAG 5–7
Turen til Bergen går på et av Hurtigrutens
nyeste skip. MS Trollfjord har flotte
fasiliteter, to-etasjers panoramasalong,
flere restauranter, kiosk, badstu, trimrom
og boblebad. Ankomst Bergen. Kystbussen
tilbake til Stavanger.

F LY T U R E R • 2 0 1 8

NY
TUR

R E I S E FA K T A
DATO 06.05.–12.05.
PÅMELDINGSFRIST 31. januar
PRIS

kr

16 700,–

PRISEN INKLUDERER
• Reiseleder Boreal Travel AS /
Sør-Vest reiser
• Flyreise Stavanger–Harstad/Narvik
Lufthavn Evenes
• Hurtigrutereise med MS Trollfjord
Svolvær-Bergen i dobbeltlugar
• Overnatting 3 netter på hotell
i Vesterålen og Lofoten
• 6 middager, 3 på hotellet
og 3 på Hurtigruten
• 2 lunsjer på utflukt
• Program og utflukter som beskrevet,
inkl. billetter til: Andøya Space Center,
Lofotr Vikingmuseum, Glasshytta
i Vikten, Smeden i Sund
• All transport med egen buss iht.
utfluktsprogram
• Busstransport med Kystbussen
Bergen–Stavanger inkl. fergebilletter

TILLEGG
• Enkeltrom/lugar 6 netter: ta kontakt
(begrenset antall)
• Drikke til måltidene

www.sorvestreiser.no
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R E I S E FA K T A
DATO 23.05.–30.05.
PÅMELDINGSFRIST 18. februar
PRIS

kr

14 550,–

Middelhavsrivieraen
Vi nyter Middelshavskysten langs den italienske og franske
rivieraen! I løpet av 7 varierte dager besøker vi steder som
Cinque Terre, øya Elba, Portofino, Monaco og Nice, samt
mange fler vel verdt et besøk.

PRISEN INKLUDERER
• Fly Stavanger–Roma / Nice–Stavanger
• Reiseleder Boreal Travel AS /
Sør-Vest reiser
• Utflukter som beskrevet i program
• All transport i egen buss iht. program
• Overnatting 7 netter på 4* hotell
m/frokost
• 7 middager på hotellet
• Lokalguide tre utflukter,
som spesifisert i program
• Lett lunsj i Pitigliano
• Båt til Elba t/r
• Besøk til Napoleons hus
• Togtur i Cinque Terre
• Båttur i Cinque Terre
• Båttur Santa Margherita Ligure–
Portofino t/r

TILLEGG
• Enkeltrom kr 1 620,–
• Drikke til måltidene
• Tips til sjåfør og evt. lokalguider

DAG 1
Avreise fra Stavanger, via København,
til Italia med fly. Ved ankomst venter
innleid buss for transport til hotellet
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i Castiglion della Pescaia for innsjekk 2 netter.
Resten av dagen til avslapping.
DAG 2
Tur til Sorano, en gammel middelalderby med
spektakulær beliggenhet, og etruskerbyen
Sovana. Lett lunsj (inkl.) i Pitigliano. Landsbyen
fremstår nesten som en steinskulptur mot
himmelen. Lokalguide hele dagen.
DAG 3
Utsjekk og båt til Elba. Rundtur som inkl.
de mest kjente severdigetene som Marina
di Campo, havnen Porto Azzurro med sine
flotte kafeer, og Napoleons sommerresidens
i San Martino. Retur med båt til fastlandet
utpå ettermiddagen, og transfer til vårt hotell
i Nord-Toscana for innsjekk.
DAG 4
Vi utforsker Cinque Terre, de fem berømte
fiskelandsbyene. Tog mellom Manarola og
Monterosso, med et stopp i Vernazza for å
nyte det nydelige landskapet. Båt sørover til
sjarmerende Portovenere som ligger på det
sørlige hjørnet av Cinque Terre.

DAG 5
Besøk til Portofino, en av de virkelige perlene
på den liguriske kysten. Små pastellfargede
hus, trange smug og en vakker marina. Båt
mellom Portofino og Santa Margherita Ligure.
DAG 6
Miniputtstaten Monaco er den minste selv
stendige staten etter Vatikanet. Vi opplever
kongefamiliens residens og kasinoet i Monte
Carlo med mer. Klippelandsbyen Eze er kjent
for sin fantastiske utsikt. Lokalguide inkl.
DAG 7
Nice er berømt for sin strandpromenade «Pro
menade des Anglais», og sentrum er kompakt
og oversiktlig. Litt inn i landet besøker vi den
berømte parfymebyen Grasse, hvor flere
av de mest kjente parfymemerkene dyrker
sine råvarer og fremstiller sine edle dufter.
Lokalguide inkl.
DAG 8
Vi sjekker ut fra hotellet og kjører til flyplassen
i Nice for innsjekk og hjemreise. Ankomst
Stavanger utpå ettermiddagen.

Den grønne øya i vest har siden vikingtiden lokket
nordmenn over havet. På en uke opplever vi storbyene
Belfast og Dublin, samt en rekke flotte naturopplevelser
langs Nord-Irlands ville, nordlige kyst.

R E I S E FA K T A

NY
TUR

DATO 23.05.–29.05.
PÅMELDINGSFRIST 19. februar
PRIS

kr

F LY T U R E R • 2 0 1 8

Nord-Irland & Dublin

13 150,–

PRISEN INKLUDERER
DAG 1 Avreise Stavanger med fly til Dublin og
transfer til Belfast, Nord-Irlands hovedstad,
for sightseeing.
DAG 2 Basaltsøylene «Giant’s Causeway» er
en av Nord-Irlands største turistattraksjoner.
Omvisning på Old Bushmills Distillery, det
eldste lisensierte whiskey distilleriet i verden.

• Reiseleder Boreal Travel AS /
Sør-Vest reiser
• Flyreise Stavanger – Dublin t/r
• Overnatting 6 netter på 3* hotell,
inkl. «full Irish» frokost
• 6 middager på hotellet
• Program og utflukter som beskrevet
med besøk/inngang: Giant’s Causeway,
Bushmills Distillery, Doagh Famine
Village, Slieve League, Arigna Mining
Experience, Tullamore Dew Heritage
Center, Parke’s Castle, Trinity College.
• All transport med egen buss
iht. programbeskrivelse
• Lokalguide i Belfast, Londonderry
og Dublin

DAG 3 Guidet gåtur langs bymurene i
Londonderry, Nord-Irlands nest største by.
Malin Head er det nordligste punktet på øya.
Besøk til Doah Famine Village.
DAG 4 I dag besøker vi noen av Europas høyeste
sjøklipper, Slieve League. Landskapet fremstår
ennå som urørt, og de om lag 600 meter høye
klippene er et mektig syn. Vi stopper også
innom Newmills Corn and Flax Mills.
DAG 5 Flere stopp på vei mot Dublin: Parke’s
Castle (slott), Arigna Mining Experience (kull
gruvemuseum), og Whiskey produsenten
Tullamore Dew.

TILLEGG

DAG 6 Guided bytur i Dublin, med besøk til
Trinity College og Book of Kells. Fritid i hoved
handlegata Grafton Street samt mye mer.

•
•
•
•

DAG 7 Transfer til flyplassen for innsjekk
og hjemreise, ankomst Stavanger Sola på
ettermiddagen.

Enkeltrom: kr.1 650,–
Lunsjpakke 5 lunsjer: kr 790,–
Drikke til måltidene
Tips til sjåfør/lokalguide

R E I S E FA K T A
DATO 27.08.–31.08.
PÅMELDINGSFRIST 21. mars
PRIS

kr

9 900,–

PRISEN INKLUDERER
• Reiseleder Boreal Travel AS /
Sør-Vest reiser
• Flyreise Stavanger – Manchester t/r
• 4 overnattinger m/frokost
• 4 middager på hotellet
• Program og utflukter som beskrevet,
med bl.a. inngang på: Beatles Story
Museum, Bodnant Garden, Devil’s Bridge
& Mynach Falls, National Slate Museum,
Caernarfon Castle, Portmeirion.
• Billett til Great Orme Tramway og
Snowdon Mountain Railway
• All transport med egen buss
iht. programbeskrivelse

TILLEGG
• Enkeltrom: kr .1 600,–
• Drikke på måltidene
• Tips til sjåfør

DAG 1
Direktefly fra Stavanger til Manchester.
Første stopp Liverpool, hvor vi besøker

Wales & Liverpool

NY
TUR

Vi flyr direkte og utforsker Wales på vestsiden av Storbritannia.
Besøk til nasjonalparken Snowdonia med landets høyeste fjell,
kystbyer, samt Liverpool med bl.a. Beatles museet.
«the Beatles Story», verdens største Beatles
utstilling. Videre til hotellet for innsjekk.
DAG 2
Bodnant Garden har en utrolig samling av
planter, blomster og vekster. Det blir tur
med den historiske kabeltrikken «the Great
Orme» og fotostopp på togstasjonen med
Storbritannias lengste navn. Vi avslutter i
kystbyen Caernarfon.
DAG 3
Vi kjører tog til toppen av Wales høyeste
fjell, Snowdon. Skifermuseet gir et innblikk
i en industri som har vært viktig i Wales.

Portmeirion er en kystlandsby bygd i
italiensk stil, og en av landets største
turistattraksjoner.
DAG 4
Midt på den walisiske kysten ligger
byen Aberystwyth. Litt inn i landet er et
naturvakkert område med fosser og gamle
broer som «Devil’s Bridge». Siste stopp
Wrexham, den største byen i Nord-Wales.
DAG 5
Hjemreise med fly fra Manchester
til Stavanger.
www.sorvestreiser.no
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KLASSIKER

R E I S E FA K T A
DATO 12.07.–17.07.
PÅMELDINGSFRIST 10. april
PRIS

kr

11 950,–

Sør-England–Wales
Mange vil besøke Sør-England. Turen var bestselger sommeren
2017. I år legger vi inn opphold også i Wales. Dagstur til
kanalkysten inngår også på denne reisen. Turen avsluttes
i hovedstaden London.

PRISEN INKLUDERER
• Reiseleder Boreal Travel AS /
Sør-Vest reiser
• Flyreise t/r inkl avgifter
• 5 overnattinger m/frokost
• 5 middager/buffet
• Utflukter som beskrevet
med lokal guide

TILLEGG
• Enkeltrom: kr 2 400,–

DAG 1
Avreise med SAS fra Sola til London.
Vi møter innleid buss og lokal guide
som er med på turen. Ankomst hotell i
Cardiff sentrum. Vi har middag og frokost
inkludert på alle overnattingene.
DAG 2
Vår lokalguide tar oss med på formiddagstur
og vi blir kjent med Cardiff. I byen ligger også
den norske sjømannskirken. Ettermiddag til å
oppleve severdigheter i Cardiff.
DAG 3
Vi reiser det korte stykket til Bath med historie
og bygninger fra romertiden, som står på
UNESCO sin verdensarvliste. Videre til Reading
hvor vi bor midt i sentrum i 3 netter.
DAG 4
I dag står Kanalkysten på programmet. Vi
besøker feriebyen Bournemouth og området
Dorset. Vi tilbringer formiddagen i denne
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trivelige byen med sine lange strender og
pirer. Under turen har vi stopp også i Salisbury,
hvor vi finner den flotte katedralen med
landets høyeste kirkespir.
DAG 5
På vår blåtur i dag blir det formiddagstur i
kongelige omgivelser. Om ettermiddagen kan
du nyte vårt sentrumshotell, shopping o.l.
DAG 6
Vi reiser inn til London hvor vi starter med
sightseeing med buss og lokalguide. Siden
stopper vi sentralt og har noen hyggelige
timer i hovedstaden. Mulig å oppleve folke
livet og forretningstrøket, eller besøke
severdigheter. Avreise til flyplass med
direkte fly til Sola.

R E I S E FA K T A
KLASSIKER

Denne turen går til Santa Susanna, en times kjøring fra Barcelona. Under
oppholdet kombinerer vi sol og avslapning med hyggelige utflukter.

DATO 27.05.–03.06. / 09.09.–20.09.
PÅMELDINGSFRIST 27.05.: 18.12.
			
09.09.: 07.04.
PRIS

27.05. kr
09.09. kr

F LY T U R E R • 2 0 1 8

Santa Susanna–
Barcelonakysten

10 850,–
14 990,–

PRISEN INKLUDERER
• Flyreisen
• Reiseleder Boreal Travel AS /
Sør-Vest reiser
• Buss transfer til og fra hotellet
• 7/11 netters opphold i dobbeltrom
• Frokost og middag inkludert
• Heldagstur til Barcelona
inkl. sightseeing
• Heldagstur til Torres, inkl. omvisning
og smaksprøver på Freixenet
og Bodega Torres
• Tur til Tossa del Mar
• 09.09. Heldagstur til Montserrat

Vi møter reiseleder på Stavanger
Lufthavn Sola, og sammen reiser vi til
Barcelona. Etter landing går turen til
Santa Susanna, Innsjekk Aqua Hotel
Onabrava hvor vi skal tilbringe de
neste sju/elleve netter. Frokost og mid
dag er inkludert. Hotellet har fine rom,
svømmebasseng inne og ute, samt
spa-anlegg. Beliggenhet ved strand
promenaden og kort vei til stranden.

R E I S E FA K T A
DATO 27.04.–04.05.
PRIS

kr

10 900,–

Under oppholdet har vi følgende utflukter:
BARCELONA: Bysightseeing med buss, og tid
til å gå rundt i byen på egen hånd.
Tur til TOSSA DE MAR.
DAGSTUR TIL VINOMRÅDE: Cava fabrikken
Freixenet i Sant Sadurni Anoia og vingården
Bodega Torres i Villa de Penedes, omvisning
og smaksprøver.

TILLEGG
• Enkeltrom: kr 1150,–

09.09. – HELDAGSTUR
TIL MONTSERRAT. Klosteret som ligger
klemt i fjellsiden. Vi får se klosteret og
omgivelsene.

Vårtur til Mallorca
Den spanske øya Mallorca går aldri av moten, og
vi reiser når sesongen åpner og det er behagelige
temperaturer. Vi bor på Hotel Morito i Cala Millor.

KLASSIKER

PRISEN INKLUDERER
• Reiseleder Boreal Travel AS /
Sør-Vest reiser
• Flyreise t/r mat inkludert
• 7 overnattinger med halvpensjon;
frokost og middag
• Utflukter som beskrevet
med lokalguide

DAG 3 Dagen til egen disposisjon. Reiseleder
vil ta dere med på en tur i området for å bli
nærmere kjent.

TILLEGG

DAG 5 Utflukt til Valldemossa. Turen starter i
Formalutx med byvandring og besøk på bykroen.
Så til Porto de Soller. Etterpå kjøres vestkysten
til Valldemossa, klosterbyen, mest kjent for
komponisten Chopin som bodde her i fjellene.

• Enkeltrom: kr 1 500,–
• Lunsjer

DAG 1 Vi møter reiseleder Elisabeth
Evjedal på Stavanger Lufthavn Sola
og flyr sammen med Thomas Cook
Airlines direkte til Mallorca. Innsjekk
hotell Morito.
DAG 2 Velkomstmøte etter frokost. Der
etter tur sammen med reiseleder for å bli
kjent på hotellet, gågaten og omgivelse
ne. Resten av dagen er til fri disposisjon.

DAG 4 I dag er det mulighet å være med på
båttur til Cala Ratjada, en liten fiskerlandsby
som ligger langs kysten.

DAG 6 Dagen til fri disposisjon.
DAG 7 Utflukt til Mallorcas hovedstad, Palma. Vi
har omvisning i den eldste bydelen, katedralen
og andre kjente steder. Tid på egenhånd til lunsj
og shopping.
DAG 8 Hjemreise. Dagen har vi i Cala Millor.
Middag. Avreise til flyplassen og sen ankomst
Stavanger Lufthavn Sola.
www.sorvestreiser.no
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Vestkysten USA
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På denne unike rundturen i den vestlige delen av USA kjører vi med
europeisk buss og egen sjåfør fra Boreal Travel AS / Sør-Vest reiser!
Grand Canyon, San Francisco, Route 66, Los Angeles, Las Vegas
og masse fantastiske naturopplevelser!

DAG 1 Avreise til USA og San Francisco med
SAS, via København. Busstransfer til hotellet,
innsjekk for to netter.
DAG 2 Bysightseeing i San Francisco, med
bl.a. tur over Golden Gate Bridge. Båttur fra
Fishermans Wharf forbi Golden Gate Bridge
og Alcatraz inkl.
DAG 3 Vi besøker Kings Canyon National Park i
Sierra Nevada. Her ser vi sequoia trær, verdens
største levende skapninger. Vi kjører gjennom
San Joaquin Valley, kjent som «Californias
frukthage». Overnatting i Bakersfield.

R E I S E FA K T A
DATO 25.07.–06.08.18
PÅMELDINGSFRIST 21. april
PRIS

kr

36 700,–

PRISEN INKLUDERER
• Norsk sjåfør/turleder
fra Boreal Travel AS / Sør-Vest reiser
• Fly Stavanger–USA t/r
• ESTA-autorisasjon for reise til USA
• Engelskspråklig guide på hele turen
• 11 overnattinger på hotell inkl. frokost
• Rundreise med europeisk buss i USA
• Sightseeing i Hollywood
• 4 timers sightseeing i San Francisco
• Båttur i San Francisco
• Entrée til 17-Miles-Drive
• Entrée til nasjonalparkene:
Monument Valley, Grand Canyon, Bryce
Canyon, Zion, Joshua Tree og Kings
Canyon, Death Valley (væravhengig)
• Obligatorisk tips til guide

TILLEGG
• Universal Studios / Los Angeles
• Grand Canyon helicopter tur
• Las Vegas by night inkl. lys-show
og casinobesøk
• San Francisco kveldstur inkl. kabeltrikk
• Lunsjer og middager
• Enkeltrom 11 netter: 7 865,–
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DAG 4 Vi ankommer Death Valley (vær
forbehold), denne beryktede dalen som er et
av de varmeste stedene i verden. Ankomst
Las Vegas hvor vi skal bo i to netter. Etter
middag kan de som ønsker melde seg på en
bytur; «Las Vegas by night» med spektakulært
lysshow og casinobesøk.
DAG 5 Las Vegas byr på mange opplevelser.
Om man ønsker kan man melde seg på utflukt
til Hooverdammen eller helikoptertur over
Grand Canyon, evt. utforske det enorme
underholdningstilbudet i Las Vegas på
egen hånd.
DAG 6 Nok en dag med store naturopplevelser,
i Red Canyon og Zion nasjonalpark i Utahs
sørvestlige hjørne. Her finnes noen av
de høyeste sandsteinsklippene i verden
og utrolige klippesøyler i alle fasonger.
Overnatting nær Bryce Canyon.
DAG 7 I dag kjører vi gjennom Monument
Valley National Park, en av USAs vakreste
og mest spektakulære parker. Landskapet er
som hentet ut av en westernfilm. Videre går
ferden til Bryce Canyon med sine egenartede
steinstrukturer kalt «hoodoos».
DAG 8 En dag med mange høydepunkter!
Grand Canyon er en av USAs største
turistattraksjoner. Den enorme kløften
strekker seg over 446km og er med på
UNESCOs verdensarvliste. Vi ankommer
byen Williams langs Route 66 og overnatter
i området.
DAG 9 Dagen vies den legendariske Route
66. Turen går bl.a. innom byen Seligman,
en av de «klassiske» Route 66 byene
hvor tiden har stått stille. Oatman, er en

gammel gullgraverby som har fått nytt liv.
Overnatting Laughlin.
DAG 10 Ruten går vestover gjennom Mojave
ørkenen, til Joshua Tree National Park.
De karakteristiske kaktusene kan bli opptil
18 m høye og 900 år gamle, og utsikten
er formidabel fra Key’s View. Overnatting
i Los Angeles.
DAG 11 Vi starter dagen med en sightseeing
hvor vi blant annet besøker området
«El Pueblo» hvor Los Angeles hadde sin
opprinnelse, samt berømte «Walk of Fame»
i Hollywood. Blant de mer enn 2 600 stjernene
i fortauet finnes også to norske, Sonja Henie
og Kirsten Flagstad. Overnatting i Los Angeles.
DAG 12 Vi sjekker ut fra hotellet og drar til
flyplassen for innsjekk og hjemreise. Ankomst
Stavanger dagen etter.

Lago Maggiore

F LY T U R E R • 2 0 1 8

KLASSIKER

R E I S E FA K T A

Et av de vakreste stedene i Italia er innsjøen Lago Maggiore. På
årets tur bor vi på Milan Speranza**** Stresa, et hotell som ligger
like ved sjøen og midt i Stresa by.

DATO 03.08.–09.08.
PÅMELDINGSFRIST 25. april
PRIS

kr

12 990,–

PRISEN INKLUDERER
• Reiseleder Boreal Travel AS /
Sør-Vest reiser
• 6 overnattinger m/frokost
• 6 middager/buffet
• Utflukter som beskrevet

DAG 1
Vi møter reiseleder på Stavanger Lufthavn
Sola, og sammen reiser vi til Milano. I Milano
møter vi buss, og kjører til byen Stresa. Her
blir Milan Speranza hotel**** vår base under
oppholdet. Halvpensjon.

DAG 5
Dagens utflukt går til Borromeo-øyene med
privat båt. Besøk på Isola Madre – moderøya,
Isola Bella – den vakre øya, Isola Pescatori
– fiskernes øy. På øyene finnes vakre hager
og slott, restauranter og barer.

DAG 2
Utflukten i dag er med tog til Domodossola. Vi
skal reise med den berømte Centovalli-banen,
gjennom den vakre italienske Valle Vigezzo,
over grensen til Sveits, før vi returnerer til
Italia med linjebåten.

DAG 6
Turen i dag er til Ortasjøen med buss til
Omegna, båt til øya San Giulio. Omvisning
før vi reiser med båt til Orta. Ettermiddag
til egen disposisjon.

DAG 3
I dag går turen til Como sammen med
lokalguide. Lunsj og tid på egen hånd
før vi drar tilbake.

TILLEGG
• Enkeltrom: kr 1 500,–
• Lunsjer

DAG 7
Tiden er kommet for å ta farvel med Lago
Maggiore, for denne gangen. Turen går til
flyplassen i Milano. Ankomst Stavanger
på ettermiddagen.

DAG 4
I dag står dagen til egen disposisjon til å
bli nærmere kjent i Stresa eller bare nyte
atmosfæren ved Lago Maggiore.

www.sorvestreiser.no

19
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NY
TUR

R E I S E FA K T A
DATO 09.08.–14.08.
PÅMELDINGSFRIST 8. mai

15 800,–

PRIS kr
i dobbel lugar hoveddekk. Tillegg
kr 1 100,– pr. person på øvre dekk.

Elvecruise på Rhinen
Elvecruise på Rhinen med opphold i Amsterdam. Vi inviterer til et
luksuscruise fra Amsterdam til Strasbourg. Du bor godt om bord
med all inclusive. Nye opplevelser og byer hver dag!

PRISEN INKLUDERER
• Reiseleder Boreal Travel AS /
Sør-Vest reiser
• Flyreise t/r
• 5 overnattinger m/frokost, lunsj
og middag med drikke til maten
og ellers om dagen og kvelden.
• Buss fra Schipol til Amsterdam
med sightseeing
• Buss fra Strasbourg til Frankfurt

TILLEGG
• Enkeltlugar på forespørsel
• Utflukter. Rederiet selger utflukter
om bord. Reiseleder vil også
arrangere utflukt i Amsterdam,
Köln og Rüdesheim.

DAG 1
Avreise med fly fra Sola om morgenen
til Amsterdam. Sigthseeing og opphold
i Amsterdam før vi går om bord i
MS Monet. Velkomst og tildeling av
lugarer på hoved og øvre dekk. Skipet
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er klassifisert med 4 ankre. Full pensjon
under cruiset inkl. det aller meste av drikke til
måltider og utenom. Mulighet til å oppleve
Amsterdam by night.
DAG 2
Skipet seiler på Rhinen gjennom Nederland.
Mulighet for å besøke Kröller Müller Museum
eller sykkeltur i en nasjonalpark.
DAG 3
Vi følger Rhinen inn i Tyskland og stopper
i Køln hvor nye opplevelser venter. Her ser
du Kölnerdomen og opplever det livlige
sentrumet.
DAG 4
I dag seiler vi gjennom de vakreste deler av
Rhinen hvor slott og borger dukker opp på
begge sidene av elven. Benytt anledningen til
et besøk i kjente Rüdesheim hvor vi legger til
for natten. Her kan du bli med reiselederen
opp i vinmarkene og besøke noen av de
spennende museene som finnes i byen.

DAG 5
Skipet fortsetter oppover Rhinen og det blir
mulighet til å besøke Heidelberg. Det er siste
kveld om bord og det blir servert gallamiddag.
DAG 6
Den beste tur har en slutt. Ankomst
Strasbourg hvor vi opplever formiddagen
før bussreise til Frankfurt. Flyreise sen
ettermiddag til Stavanger.

R E I S E FA K T A
DATO Hele året

Ferie til Spania? Vi har de flotte leilighetene. Ta med hele familien
på ferie. Norsktalende plassrepresentant. Se hva vi kan tilby deg!

640,–

PRIS fra kr
per leilighet per døgn

F LY T U R E R • 2 0 1 8

Albir – Spania

PRISEN INKLUDERER
ALBORADA GOLF
Alborada Golf ligger 250 meter fra stranden
og i gangavstand til alle fasiliteter, med
svømmebasseng for både voksne og barn.
Topp utstyrte leiligheter.
BOULEVARD
Boulevard ligger 100 meter fra stranden og
strandpromenaden. Kort vei til alle fasiliteter.
Totalt 32 leiligheter med 1 og 2 soverom.

• Ukentlig rengjøring og skift
av håndklær hver 4. dag
• Vann og strøm
• Sengetøy

Felles hageanlegg på baksiden av bygget
med svømmebasseng for barn og voksne.
Satellittfjernsyn, aircondition, sentralvarme
og varmekabler.

TILLEGG
• Opphold mindre enn 7 netter
+ 10 % døgnpris
• Opphold mindre enn 3 netter
+ 20 % døgnpris
• Transfer t/r

MIMAR VILLA ALTEA
Hovedhus på 300 m2. Svømmebasseng, flere
terrasser, hele tomten er på 3 mål. 3 soverom
og 3 bad. Inntil 12 personer.
MIMAR URBAN ALTEA
Plassert midt i Alteas gamle bydel. Består av
2 boenheter. «Sol» stor terrasse, 2 soverom og
3 bad. «Remedi», 3 soverom og 2 bad. Begge
enheter med store stuer og velutstyrt kjøkken.
Kan også leies samlet.
Ta kontakt for mer informasjon, vi ordner fly
og transfer!

R E I S E FA K T A
DATO 10.05.–14.05.
PÅMELDINGSFRIST 1. februar
PRIS

kr

7 995,–

PRISEN INKLUDERER
• Fergeoverfart Kristiansand–Hirtshals
t/r uten plassreservasjon
• 4 overnattinger m/frokost
• 6 kamper, samt alle avgifter

TILLEGG
• Enkeltrom: kr 1 850,–
• Frokostbuffét ferge: kr 149,–
• Middagsbuffet ferge: kr 279,–

DAG 1
Avreise fra Stavanger til Kristiansand
med utreise ColorLine kl. 08.00.
Transport til Århus.
Innsjekking på First Hotel Atlantic.
Videre til Herning.
Kamp mellom USA–Latvia kl. 16.15
og Norge–Canada kl. 20.15.
Transport til Århus.

Ishockey VM 2018

NY
TUR

Bli med til Danmark der vi følger våre ishockey gutter i mange
spennende kamper i Herning. Bostedet vårt er Århus.

DAG 2
Transport til Herning for å se kampen mellom
Danmark–Norge kl. 16.15 og USA–Korea
kl. 20.15. Transport tilbake til Århus.
DAG 3
Hele dagen og kvelden til egen disposisjon.

DAG 4
Samme som dag 2. Kamp: Norge–USA
kl. 16.15 og Tyskland–Finland kl. 20.15.
DAG 5
Avreise og fergeavgang med Fjord Line
til Kristiansand kl. 18.00.
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Bli med på en av Hurtigrutens
oppdagelsesreiser
Med Hurtigrutens ekspedisjonsskip kan du realisere store og små drømmer.
Bli med inn i uberørt villmark og bli kjent med din indre oppdager.

Boreal Travel AS / Sør-Vest reiser er den
største agenten for Hurtigruten i Norge.
Våre medarbeidere har vært på de fleste
destinasjoner og kjenner produktet godt.
Kontakt oss for hjelp og anbefalinger til din
neste reise.
Bli med oss på en reise som ingen andre
kan tilby. Hurtigrutens ekspedisjonsteam er
ditt vertskap både om bord og på land. De
er moderne oppdagelsesreisende som vet
hvilke historier, steder og opplevelser som
er mest interessante og gleder seg over å
kunne dele dette med andre.

Kanskje ønsker du å se kysten og fjordene på
Svalbard fra gamle ærverdige Nordstjernen?
Da kommer du tett på naturen og dyrelivet. Er
du heldig får du se både isbjørn og hvalross på
nært hold.
Eller kanskje du er mer fasinert av Grønland?
Landet hvor 80 % er dekket av is. Enorme isfjell
og en isbre, tre kilometer tykk. Grønne fjell,
dype fjorder og vakre blomsterenger. Opplev
det unike samspillet mellom mennesket
og naturen. Utforsk øde områder som er
så sjeldent besøkt av mennesker at de ville
dyrene ikke anser oss som en trussel.

Opplev Island, Nordvestpassasjen, NordAmerika og Canada, eller Karibia, Mellom og
Sør-Amerika sammen med vårt fantastiske
ekspedisjonsteam om bord på et av Hurtig
rutens flotte ekspedisjonsskip, Ms Fram,
Ms Roald Amundsen eller Ms Fridtjov Nansen.
På reisen kan du besøke Sør-Georgia og den
norske hvalfangsthistorien i Grytviken.
Ønsker du den ultimate opplevelsen er
Antarktis et godt valg. Det store hvite
kontinentet. Det kaldeste, tørreste, høyeste
og reneste kontinentet på jorden. Kontinentet
uten noen permanent bosetting, men som
er hjem for millioner av pingviner.

Atlanterhavscruise
med MS Midnatsol!
Utforsk Portugals vakre hovedstad før vi legger fra kai.
R E I S E FA K T A
DATO 31.03.–10.04.
PÅMELDINGSFRIST 4. januar
PRIS

kr

22 590,–

PRISEN INKLUDERER
• Fly Tur/retur Lisboa
• Reiseleder Boreal Travel AS /
Sør-Vest reiser
• Transport flyplass – skip t/r
• Full pensjon på skipet
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DAG 1 Flyavreise Bergen/Stavanger/Oslo
til Lisboa. Innsjekk.
DAG 2-3 Til sjøs. Delta på forelesningene
om bord mens vi seiler mot Azorene.
DAG 4 São Miguel. Se et av Portugals syv
naturlige underverk på denne frodige øya.
DAG 5 Ilha do Faial. Den blå øya.
Landskapet, en blanding av lavastein og
frodig vegetasjon..
DAG 6 Angra. Den lilla øya med bl.a. den
historiske festningen São João Baptista.

DAG 7 Til sjøs. Nyt en avslappende dag
på havet.
DAG 8 Funchal, Madeira. Atlanterhavets perle
med et rikt dyre- og planteliv.
DAG 9 Porto Santo. Det sies at den vulkanske
sanden har helbredende krefter.
DAG 10 Til sjøs.
DAG 11 Lisboa. Vi cruiser opp Tejo-elven
til Lisboa og vår endehavn.

HURTIGRUTEN • 2018

NOEN TIPS:

Verdens Vakreste Sjøreise, fra Bergen i sør til Kirkenes i nord.
Reisen tar 12 dager og byr på storslåtte opplevelser.
Du kan også velge kortere alternativer.

• Ta med bilen på Hurtigruten, det
koster gjerne mindre enn du tror
• Reis på vinteren til gode priser
og opplev nordlyset
• Hopp av i en havn du vil ha mer
tid i, og reis videre med neste båt
• Betal litt ekstra og reis
i utvendig lugar

NORDGÅENDE REISE, DAGSPROGRAM BERGEN–KIRKENES

SØRGÅENDE REISE, DAGSPROGRAM KIRKENES-BERGEN

DAG 1 Avreise Bergen
DAG 2 Ålesund og Geirangerfjorden/Hjørundfjorden
DAG 3 Trondheim – den gamle hovedstaden
DAG 4 Polarsirkelen og Lofoten
DAG 5 Tromsø – porten til Arktis
DAG 6 Honningsvåg og Nordkapp
DAG 7 Kirkenes – vendepunktet

DAG 7 Kirkenes – starten på reisen mot sør
DAG 8 Hammerfest og Tromsø
DAG 9 Vesterålen og Lofoten
DAG 10 Bodø, Polarsirkelen og De syv søstre
DAG 11 Trondheim, Kristiansund og Molde
DAG 12 En steinete kyst – og ilandstigning i Bergen
Velkommen om bord!
Kontakt oss for mer informasjon og uforpliktende tilbud i dag.
Vi kan Hurtigruten.

HURTIGRUTEN 2018
Gruppeturer langs norskekysten 2018
16. april 2018

Dansecruise Bergen–Kirkenes–Bergen

fra kr 15 250,–

19. mai 2018

Ms Finnmarken Bergen–Kirkenes–Bergen

fra kr 20 450,–

11. juni 2018

Ms Polarlys Bergen–Kirkenes–Bergen

fra kr 22 500,–

29. juni 2018

Ms Midnatsol Bergen–Kirkenes–Bergen

fra kr 22 500,–

21. juli 2018

Ms Midnatsol Bergen–Kirkenes–Bergen

fra kr 20 900,–

19. aug. 2018

Ms Nordnorge Bergen–Kirkenes–Bergen

fra kr 20 850,–

31. aug. 2018

Ms Trollfjord Bergen–Kirkenes–Bergen

fra kr 19 500,–

04. sept. 2018

Ms Nordlys Bergen–Kirkenes–Bergen

fra kr 17 250,–

17. sept. 2018

Ms Finnmarken Bergen–Kirkenes–Bergen Temareise Krigshandlingene langs kysten

fra kr 17 100,–

20. nov. 2018

Ms Nordlys Bergen–Kirkenes–Bergen

fra kr 12 450,–

23. des. 2018

Ms Nordlys Juletur Bergen–Kirkenes–Bergen

fra kr 13 950,–

Priseksempel gjelder pr. person i innvendig dobbel lugar i 12 dager inkludert full pensjon.
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Returadresse:
Torgveien 15C
4016 Stavanger
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