
Pris: kr 6.995,- for medlemmer af Foreningen Norden ved  
overnatning i dobbeltværelse og dobbeltkahyt. 
Tillæg for enkeltværelse: kr. 800,- (begrænset antal). 

Prisen dækker:  
 alle sejl– og busture  
 overnatning på hoteller og i kahytter 

uden koøje 
 aftensmad og morgenmad på hotellerne,  

samt stor ta’ selv buffet med drikkevarer 
på hjemrejsefærgen, hvor der også er mor-
genmad, der så er sidste betalte måltid  

 alle entreer, der er omtalt som fællesarrangementer. 
 drikkevarer for egen regning undtagen ved ta’ selv buffet 
 

Arr.: Foreningen Norden i Sønderborg/Gråsten med hjælp fra 
Nordic Tours i Århus. Vi rejser i en langtursbus med alle facilite-
ter fra GF Busser. Kaffe kan købes i bussen. 

Tilmelding og evt. spørgsmål  rettes til:  

 

Jens Peter Thestrup   2344 9104 jenspeter@thestrup.net  

Anna Birgitte Gautier  2164 6241  annabirgitte@gautier.dk 

 

Depositum kr. 3.500,- indbetales umiddelbart efter tilmelding.  

Andelskassen reg. nr. 5953 - 1194583 

Opsamlingssteder:  

 Fynshav 

 Augustenborg 

 Ulkebøl 

 Høruphav 

 Sønderborg  

 Gråsten 

 Vejle banegård 

 Og efter aftale 

Ved betaling af  
depositum for  
dobbeltkahyt før  
1. okt. får man  
kahyt med koøje 
uden merpris! 

Fra Bergen til Stavanger 
7-dages bus– og sejltur 

13. – 19. juni 2019 

Oplev Vestnorges skærgård og dybe fjorde, 

 og besøg Hirtshals og Thy på rejsedagene 

Med Foreningen Norden, Sønderborg/Gråsten 

mailto:jenspeter@thestrup.net


Torsdag den 13. juni 
Opsamling om morgenen – og derefter kørsel mod Hirtshals, hvor vi 
besøger Nordeuropas største akvarium: Nordsøen Oceanarium. 
Aftensmad ved havnen. Kl. 20.00 sejler vi med Fjord Lines færge 
mod Bergen.  
 

Fredag den 14. juni 

Sejlads i skærgården mellem Stavanger og Bergen.  
Ankomst til Bergen kl. 13 – og derefter med tovbane til udsigtspunk-
tet Fløyen, hvor man kan se ud over det meste af Bergen og fx købe 
sig en kop kaffe. Videre til museums– og cityområdet ved Lille Lun-
gegårdsvannet, inden vi booker ind på hotellet, Scandic Bergen City, 
hvor vi bor 2 nætter. 
 

Lørdag den 15. juni 
Om formiddagen gåtur til Fisketorvet 
og Bryggen samt evt. Mariekirken. 
Ved frokosttid går turen fra Turistkon-
toret til lunchkoncert og rundvisning 
på Griegs Museum Trolhaugen. 
Tilbage ved Turistkontoret ca. kl. 
14.30. Resten af dagen på egen hånd 
i Bergen, hvor man kan se det, man ikke nåede om formiddagen. 
 

Søndag den 16. juni 
Efter tidlig morgenmad starter vi på en lang bustur 
langs Atlanterhavskysten mod Stavanger. Undervejs 
evt. kort ophold ved Fantoft Stavkirke. 
Ved frokosttid ophold ved Harald Hårfagers viking- 
og kongsgård ved Avaldnes tæt på Haugesund 
Overnatning på Clarion Hotel Energy i Stavanger de 
næste 2 nætter. 
 

Mandag den 17. juni 
Denne dag har vi 2 ture, som du skal vælge imellem: 
Enten kan du tage på en 1½ times byvandring i Sta-
vanger med guide, formentlig dansk. Derefter besøg på 
Norsk Oliemuseum. Resten af dagen på egen hånd i 
Stavanger. 
Eller du kan tage på en heldagstur med bus mod 
Prædikestolen. For at komme helt frem til udkigsklippen, som vi har 
vist på forsiden, skal du gå ad en stejl og knudret sti og tilbage igen. 2-
3 timers opstigning, men nedstigningen er lidt hurtigere. 
 

Tirsdag den 18. juni 
Tidlig morgenmad og pakning af bussen. 
Kl. 10 – 13 sejltur på Lysefjord.  
Eftermiddag i Stavanger. 
Omkring kl. 18 afgang til Fjordlines færge, hvor 
der er en ”stor ta’ selv buffet” med drikkevarer. 

 

Onsdag den 19. juni  
Tidlig morgenbuffet på færgen og ankomst til Hirtshals kl. 8. 
Kort ophold ved Informationscentret ved Bygholm Vejle, hvor der er 
et godt udsyn over det meget specielle landskab. Videre til Kirsten 
Kjærs Museum, et noget specielt kunstmuseum og kulturhus i Frø-
strup tæt ved den gamle Thylejr fra 1968. Vi kører også forbi de kæm-
pestore vindmøller ved testcentret i Østerild. 
Ved middagstid besøger vi Bunkermuseet i Hanstholm.  Nordeuro-
pas største befæstningsanlæg fra 2. Verdenskrig. Her kan vi evt. tage 

en tur med bunkertoget, som kendes fra ”Olsenbanden i Jylland”.  
Derefter langs Vesterhavet gennem Nationalpark Thy, hvor den før-
ste danske ulv siden 1813 blev fundet død, ”Cold Hawaii”, samt Dan-
marks mindste og største landsbykirke i Lodbjerg og Vestervig.  
 


