Slagelse Lokalafdeling

Danmark, Norge & Sverige ▪ 6 dage med bus, skib & tog
1. dag: Søby Brunkulsmuseum – Med færgen til Norge
Afrejse fra Sjælland, og videre mod Midtjylland til Søby Brunkulsmuseum. Derefter fortsætter vi mod Hirtshals og aftensmaden – inden vi går ombord på Fjord Line færgen, som bringer os til Bergen. Overnatning i
udvendige kahytter, alle med vindue.
2. dag: Velkommen til Norge – Rundtur i Bergen
Færgen anløber Stavanger mens vi spiser morgenmad. Herefter sejler vi indenskærs forbi smukke landskaber til Bergen og ankommer først på eftermiddagen, hvorefter vi skal se lidt på byen.
Vi besøger bl.a. Bryggen, som er på UNESCOs verdensarvsliste, og vi tager med Fløibanen, der løfter os 320
meter op over byen til en storslået udsigt. Indkvartering og aftensmad på hotellet.
3. dag: Med Bergensbanen til Oslo
Efter morgenmad anbringer vi bagagen i bussen, hvorefter formiddagen er på egen hånd i Bergen. Midt på
dagen stiger vi på toget, kendt som Bergensbanen. Frokostpakke undervejs. Rejsen går gennem smukke
fjeldlandskaber langs Hardangerjøkulen, gennem Hallingdal til Oslo. Fra centralstationen går vi de ca. 200
meter til hotellet – hvor bussen holder klar med vores bagage. Indkvartering og aftensmad.
4. dag: Byrundtur i Oslo – Venskabstræf i Follo
Dagen begynder med en byrundtur i Oslo, hvor vi kommer til skihopbakken Holmenkollen – med den storslåede udsigt over Oslo. Derefter besøger vi Vigelandsparken med de mange skulpturer. Undervejs fortæller
rejselederen om byens historie og de mange seværdigheder. Turen ender i centrum, ved Operahuset og
Rådhuset. Eftermiddag og aftensmad på egen hånd. Medlemmerne af Foreningen Norden kører på et tidspunkt af dagen med bussen til venskabstræffet i Follo, og bliver sidst på aftenen kørt tilbage til hotellet.
Betaling for deltagelse i træffet opkræves senere.
5. dag: Trollhättan og videre til Oslo
Efter morgenmaden forlader vi Oslo og kører mod Sverige og byen Trollhättan. Her ser vi det store sluseanlæg, hvor skibene hæves eller sænkes i alt 32 meter på vejen gennem de 4 store sluser. Frokost på egen
hånd, inden vi fortsætter langs Göta elven. Undervejs til Göteborg kommer vi forbi Bohus Fæstning. Indkvartering og aftensmad på hotellet.
6. dag: Göteborg – Hjemrejse
Om formiddagen tager vi på en lille byrundtur med bussen. Her ser vi nogle af byens seværdigheder og historiske bygninger og besøger bydelen Haga. Derefter fortsætter bussen sydpå mod Helsingborg, og vi tager
med færgen til Helsingør. Hjemkomst i løbet af aftenen. (Se praktisk information).
Afrejse: onsdag 1. september 2021
Hjemkomst: mandag 6. september 2021
Pris pr. person i dobbeltværelse/dobbeltkahyt: Kr. 7.199,Tillæg for enkeltværelse/enkeltkahyt: Kr. 999,Dansk rejseleder på hele rejsen og gebyr til Rejsegarantifonden er inkluderet.

PRAKTISK INFORMATION
Afgang
05.40
06.20
06.40
07.20
08.00

DGI-Byen, Tietgensgade 65 v/bowling
Høje Taastrup St. Banestrøget v/Taxa
Roskilde Station, Ny Østergade
Ringsted Station, ved busserne
Slagelse Busterminal, Ndr. Stationsvej

Hjemkomst
18.40
19.20
19.40
20.20
21.00

Overnatning:
Natfærge Hirtshals – Bergen, Hotel Zander K, Bergen, Scandic Oslo City og Comfort Hotel Göteborg.
Tilmelding:
Tilmelding til Egon’s Rejsebureau på telefon 7020 1847, senest den 1. april 2021 eller
online på www.egons-rejser.dk/norden
Husk at oplyse/påføre bemærkning ved bestilling: ”Foreningen Norden Slagelse”.
Ved tilmelding skal fødselsdag, måned og fødselsår oplyses.
Betaling:
Depositum kr. 500,00 + evt. afbestillingsforsikring opkræves kort tid efter tilmelding.
Restbeløb skal betales 60 dage før afrejse.
Detaljeret program på www.norden-slagelse.dk

