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Turkalender 2016
Vår- og påsketurer Side Avreisedato Reisemåte Type

Leipzig 12 19/3

Andalucia 13 22/3

Praha 14 24/3

Roma 15 23/3

Kiel cruise 16 16/4

Holland, blomstring 17 19/4

Pilegrimsvandring Leon - Santiago 4 4/5, 6/9

Vandring og Kultur, Amalfikysten 5 6/5

17.mai på Eidsvoll 18 15/5

Pilegrimsvandring Sarria - Santiago 6 22/5

Vandring Cinque Terre 7 26/5, 28/8

Sommerturer

Pilegrimsvandring Lindisfarne 8 2/6

Fire land 19 3/6

Operatur Oslo 20 10/6

Madeira 21 26/6

Bornholm 22 2/7

Gardasjøen med Verona og opera 23 9/7

Cruise til Østersjøens perler 24 9/7

Færøyene 26 14/7

Vandring Dolomittene 9 22/7

Rüdesheim 25 23/7

Lofoten 10 22/8

England og Yorkshire 27 23/8

Høst- og juleturer

Vandring Liguria med Cinque Terre 11 3/9

Toscana med Cinque Terre 28 14/9

Tyrol høstfest 30 19/9

Portoroz 31 19/9

Tyrol musikkfest 32 2/10

Husker du-tur Ulvik 34 11/11

Lübeck julemarked 33 7/12
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En del av Tide
Som du kanskje har lagt merke til, fremstår vi i ny 
drakt med ny logo. Vi er stolte av å være en del av 
Tide-konsernet, og nå er det vår grønne Tide-logo du 
skal se etter når du skal reise med oss. 

Aktive og klassiske reiser
I år har vi valgt å presentere våre aktive turer i vår 
store reisekatalog. Tide tilbyr vandreferier på alle 
nivåer, hvor du kan utforske noen av Europas  
vakreste reisemål til fots. Se vårt utvalg på side 4-11, 
vi håper du finner noe som passer for deg. 

Fra side 12 og utover kan du la deg friste av våre 
klassiske reiser, med buss, fly eller cruise. I år har vi 
fire påsketurer i programmet, Leipzig med buss, og 
Roma, Praha og Andalucia med fly. Våren byr på 
17.mai på Eidsvoll og blomstringstur til Holland. 
Blant årets nyheter er Fire land, mens flere av våre 
populære klassikere fortsatt er blant bestselgerne - 
blant dem tur til høst- eller musikkfesten i Tyrol. 
Eller hva med Færøyene? Årets husker du-tur går til 
Ulvik og Brakanes hotel, les om denne på s.34.

Fjorårets aktiv-vinnere; Vandring i Cinque Terre, i 
Liguria og i Dolomittene er med, og årets nyhet er 
fra en annen spennende del av Italia, «Kultur og 
vandring på Amalfikysten». I Europas vakreste 
øyrike, Lofoten, skal vi bo i autentiske rorbuer ved 
havet. Pilegrimsmålet Santiago de Compostela er 
også stadig like aktuelt. 

Gruppeturer
Det er mye som må planlegges når mange reiser 
sammen, og da er det trygt og enkelt å overlate det til 
noen som har lang og god erfaring. Vi organiserer 
turer for bedrifter, vennegjenger, foreninger og lag, 
skoler og andre grupper.
Alle turer i katalogen kan tilpasses grupper. I tillegg 
skreddersyr vi alle typer gruppereiser etter ønsker og 
budsjett, med eller uten reiseleder. 
En tur med opplevelser og aktiviteter skaper godt 
samhold og gode minner som varer. 
La oss skreddersy turen til din gruppe. Kontakt oss 
for idéer og forslag til neste tur!  

Fornøyde kunder
Det er mange grunner til at våre kunder velger å 
reise med oss, og her er noen av dem:

   Turopplevelsen blir ofte bedre når man deler den 
med noen!

   Kunnskapsrike og imøtekommende reiseledere 
som er med på hele turen.

   Lang erfaring og god planlegging sørger for 
trygghet og unike reiseopplevelser.

   Ønske om å møte kjente og nye reisevenner for 
nye eventyr.

   Ingen uventede tillegg underveis.

   Vi tar våre kunder og reiselederes tilbakemeldinger 
på alvor, og jobber stadig med forbedringer.

Kjære gjest,  
Vi i Tide er stolte av å presentere vår nyeste katalog i nytt design. 
Våre reiser spenner seg fra tradisjonelle bussferier i inn- og utland, til  
opplevelsesrike temareiser med fly, aktivreiser, cruise og kortere hyggeturer.

«De som reiser  
med oss gjør det 
ofte igjen og igjen, 
og gjerne flere 
ganger om året. 
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   På våre bussturer møter du dedikerte og erfarne 
bussjåfører i topp moderne og miljøvennlige 
busser. 

Bestill tidlig-rabatt 
Tide har som mål å gjennomføre alle planlagte 
turer. Dette betinger at vi har et visst antall 
påmeldte innen avbestillingsfristene fra våre 
leverandører, som gjerne er 3-4 måneder før 
avreise. Vi anbefaler derfor at våre kunder bestiller 
i god tid. Bestiller du senest innen 12. februar, gir 
vi deg, på utvalgte turer, en rabatt på kr. 250,- per 
person. Mer om dette på tidereiser.no/tidligrabatt

God tur! 
Vi ønsker en riktig god tur og mange gode 
reiseopplevelser i 2016.



Leon 
7 dg/6 netter

DATO 
4–10/5, 6-12/9 2016

PRIS PR. PERSON

fra kr. 13.900,- 
(priser kan variere noe etter avreisested)

AVREISESTED

Bergen/Oslo/Stavanger

INKLUDERT I GRUNNPRISEN

• Flyreisen Norge-Madrid/Porto-Norge
• Busstransport og bagasjetransport
• 6 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 6 frokost, 6 middag (inkl. vin/vann) 
• vandringer og sightseeing i Santiago
• Reiseleder

EVT. TILLEGG PR. PERSON

Avbestillingsbeskyttelse kr. 500,- 
Enkeltromstillegg kr. 2.700,-

Les mer om turen på tide.no/ferie

Leon - Santiago de Compostela

Dag 1: Norge-Madrid-Leon
Vi flyr fra Norge til Madrid. Det blir transferbuss til 
Léon, der vi bor på Hotel Silken Luis de Leon 4*.

Dag 2: Orbigo-Astorga, 16km

Buss til Orbigo og vandringen til Astorga. Turen 
går i fint og flatt terreng, med noen få små bakker. 
Innimellom går vi i skog, men for det meste i åpent 
landskap. Gode stier, tidvis litt asfalt. Astorga ligger 
på en høyde. Vi bor sentralt i byen på Hotel Ciudad 
de Astorga 4*. Om ettermiddagen blir det tid til å 
se nærmere på byens katedral, biskopspalass og 
romerske ruiner.

Dag 3: Riego de Ambros 
– Ponferrada, 14 km

Buss til Riego de Ambros. Vi går mot Molinaseca 
og avslutter i Ponferrada. 
Fin nedstigning fra Riego til Molinaseca, en koselig 
liten by med flere muligheter for lunsj. Videre går 
vandreturen forbi vinranker og litt kastanjeskog. 
Hovedsakelig åpent landskap, forholdsvis flatt 
mellom Molinaseca og Ponferrada. Vi bor i 
gamlebyen på hyggelige Hotel El Castillo 3*. 
 
Dag 4:Triacastela–Sarria, 25km
 
Buss til Triacastela. Vi vandrer via Samos til Sarria. 
Første 1,5 km ut fra Triacastela går stien langs 

bilveien, før en flott sti snor seg gjennom landsbyer 
og skoger fulle av nøtter. I Samos kan man spise 
lunsj på benker langs elven, og nyte synet av det 
vakre klosteret som landsbyen er bygget opp rundt. 
Turen fra Samos til Sarria går hovedsakelig 
gjennom skog, siste delen ute i åpent lende, en del 
asfalt. Flott tur, men en lang marsj for mange.  I 
Sarria tar vi inn på Hotel Alfonso IX 3*.  

Dag 5:Leboreisros–Arzua, 20km 
- Santiago de Compostela
Buss til Leboreiros. Vi går via Melide til Arzua. Fint 
og flatt terreng mellom Leboreiros og Melide. 
Terrenget videre til Arzua går gjennom skog og 
landsbyer, fint terreng å gå i, endel bakker opp og 
ned. Bussen tar oss videre fra Arzua til Santiago 
Hotel Compostela 4*. Hotellet ligger i gåavstand til 
gamlebyen i Santiago de Compostela. 

Dag 6:Santiago de Compostela
Vi starter dagen med en sightseeing med lokalguide 
i Santiago, som avsluttes ved katedralen slik at de 
som ønsker kan oppleve pilegrimsmessen kl. 12. 
Dagen kan fritt benyttes til å utforske denne vakre 
byen. Vi spiser middag ute på restaurant Dezaseis, 
en kort spasertur fra hotellet.

Dag 7: Santiago-Porto-Norge
Det blir tidlig avreise fra Santiago mot Porto 
Lufthavn og vår hjemreise til Norge.

Pilegrimsvandring hadde opprinnelig et religiøst motiv, 
men i dag er det like gjerne en søken etter ro, tid til å 
reflektere, få nye inntrykk, oppleve en annen kultur – 
eller bare ha en aktiv og fin ferie.

Pilegrimspasset kan stemples i 
kirker langs ruten.
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Aktiv ferie
Pilegrimsvandring

Nivå 1 av 3: Denne tur gir mulighet for alle å 
være med. Våre dagsetapper ligger mellom 14 – 25 
km. Bussen transporterer bagasjen vår fra hotell til 
hotell. Om du ønsker å gå en kortere etappe eller ha 
en dags pause, sitter du på med vår sjåfør. Reiseleder 
går alltid oppsatt rute.



Amalfikysten 
6 dg/5 netter

DATO 
6-11/5 2016

PRIS PR. PERSON

fra kr. 13.400,-

AVREISESTED

Bergen

INKLUDERT I GRUNNPRISEN

• Flyreisen Norge-Roma t/r
• Transport iht program
• 5 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 5 middag, 5 frokost, 1 lunsj/vinsmaking 
• Utflukter med lokalguide dag 2 og 3  
• 2 vandringer med lokal vandreguide
• Reiseleder

EVT. TILLEGG PR. PERSON

Avbestillingsbeskyttelse kr. 500,- 
Enkeltromstillegg kr. 1.500,-

Les mer om turen på tide.no

Dag 1: Bergen–Roma-Sorrento
Vi flyr fra Bergen til Roma. Busstransfer videre 
sørover til Sorrento. Her skal vi bo komfortabelt i 
fem netter på Grand Hotel President 4*. Hver 
kveld samles vi til middag på hotellet.

Dag 2: Capri og Anacapri
Denne dagen skal vi ta for oss Capri og dens 
«hovedstad» Anacapri. Vår lokaguide fører an, og vi 
får blant annet besøke Capris berømte Piazzetta, 
Augustus hagene og Via Camerelle. På etter- 
middagen blir det retur til hotellet vårt i Sorento.

Dag 3: Pompeii og Vesuv
I dag blir en begivenhetsrik dag for de historie- 
interesserte! Vi skal dra til Pompeii – byen som ble 
utslettet i år 79 da vulkanen Vesuvs hadde sitt 
største utbrudd noensinne. I mange hundre år var 
byen gjemt og glemt, men i dag er den en 
verdenskjent turistattraksjon. Vi skal på guidet 
omvisning her, før vi fortsetter til en lokal 
vinprodusent hvor vi får servert smaksprøver av 
viner og en lett lunsj. Etter lunsj blir det vandring 
på vulkangrunn! 

Obs. Inngang til Popeii (EUR 14) og vulkanen 
Vesuv (EUR 11) er ikke inkl. og betales direkte på 
stedet. 

Dag 4: Vandring  
”Path of Gods” ca 6km

Skal man vandre på Amalfikysten er den berømte 
ruten «Path of  Gods» noe man må ha med seg. Det 
er nemlig dette mange ser for seg når man hører 
om eller tenker på Amalfi; vill og skjønn natur 
forent i ett, og den ene utsikten mer storslagen enn 
den andre. Det er som man knapt kan tro det man 
ser. Man bør være komfortabel med høyder for å 
vandre denne ruten, men våre lokale vandreguider 
fører oss trygt frem. Turen er ca. 6km og har 
vanskelighetsgrad medium. Vi beregner ca. 4 timer.  

Dag 5: Vandring  
”Valle Delle Ferriere” ca 5km

Denne dagen blir vi fraktet til Pontone, som er 
utgangspunkt for dagens vandring. Vi begynner 
med en god oppstigning til vi når ca. 500 meters 
høyde, før det flater ut. Her vandrer vi igjen i 
naturskjønne omgivelser: forbi fossefall, gjennom 
stille skog, og under stupbratte klipper. Vi regner 
med å bruke rundt 4 timer på denne turen, som er 
på ca 5 km og har vanskelighetsgrad medium. 

Dag 6: Sorrento-Bergen
Vi spiser frokost før vi setter oss i bussen og reiser 
tilbake til Roma for vår flyavgang til Bergen.
 

Et av Italias vakreste eventyr! I århundre har Amalfi 
vært kjent for sin skjønne og dramatiske natur og rike 
historie. Om du har blitt begeistret på vandring i Italia 
før, er denne turen på mange måter «et steg videre».

Aktiv ferie
Kultur og vandring

Pompeii var en gang hjem til 20 000 mennesker. Nå har lava fra 
vulkanen Vesuv konservert byen i 2000 år, og vi kan få et fascinerende 
innblikk i livet romerne levde.

En klassisk Caprese-salat i det 
italienske flaggets farger.

Amalfikysten
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Nivå 2 av 3: Etappene er korte, mellom 3 og 
6 km. Men oppstigningene får likevel opp pulsen, 
og man bør være vant til å vandre. Turene går max 
ca. 500 meter i høydemeter. Man bør ikke være redd 
for høyder, uten at dette er en ekstrem tur. Under- 
laget varierer, for det meste i ulendt terreng. 



Nivå 2 av 3: Passer for deg som har relativt 
god kondisjon og er vant til å vandre. Distansen på 
116 km kvalifiserer til Pilegrimssertifikatet. Terren-
get er småkupert og lett. Bagasjen transporteres, du 
bærer kun din egen dagstursekk. Du kan følge grup-
pen, eller gå i eget tempo. Reiseleder danner baktropp.

Sarria
8 dg/7 netter

DATO 
22–29/5 2016

PRIS PR. PERSON

fra kr. 14.900,- 
(priser varierer noe etter avreisested)

AVREISESTED

Bergen/Oslo/Stavanger

INKLUDERT I GRUNNPRISEN

• Flyreisen Norge-Madrid/Porto-Norge
• Busstransport og bagasjetransport
• 7 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 7 frokost, 7 middag (inkl. vin/vann) 
• vandringer og sightseeing i Santiago
• Reiseleder

EVT. TILLEGG PR. PERSON

Avbestillingsbeskyttelse kr. 500,- 
Enkeltromstillegg kr. 1.500,-

Les mer om turen på tide.no/ferie

Dag 1: Norge–Sarria
Vi flyr via Amsterdam til Madrid. Busstransfer til 
Hotel Oca Villa de Sarria. Sarria er den tettest 
befolkede byen langs den franske ruten, og utgangs- 
punkt for mange pilegrimer fordi avstanden til 
Santiago er tilstrekkelig for pilegrimssertifikatet.

Dag 2: Sarria-Portomarin, 23km 
Dagens etappe går opp og ned de galisiske åser 
gjennom skoger og landlige omgivelser til byen 
Portomarin. En kuriositet er at byen ble flyttet i 
1962 da en demning ble bygget i elven, og den 
gamle byen lå under vann. Byens originale kirke ble 
flyttet, stein for stein, til sin nåværende plassering. 
Vi bor på Hotel Pousada de Portomarin.

Dag 3:Portomarin-Palas de 
Rei, 25 km

Dagen starter med en god stigning til landsbyen 
Ventas de Naron. Ved ankomst Palas de Rei er vi 
halvveis i vår vandring, og vi bor på et enkelt, men 
bekvemt og rent herberge som innkvarterer mange 
pilegrimer. Overnatting: Hotel La Cabaña.

Dag 4:Palas de Rei-Arzua, 30km

Dagens etappe er turens lengste, men også vakreste 
strekning. Vi krysser romanske broer, en rekke elver 
og passerer blant annet Melide – en landsby hvor 

mange stopper for å smake på den lokale 
spesialiteten; blekksprut. Vi bor på Hostal el Retiro.

Dag 5: Arzua-Pedrouzo, 19km

En kortere etappe som vil bli godt mottatt etter 
gårsdagens lange vandring. Vi merker tydelig at vi 
nærmer oss målet med stadig flere pilegrimer som 
deler stier med oss. Vi bor i herberge, Hostal Platas.

Dag 6: Pedrouzo-Santiago, 20km

Turens siste vandring, og vi vandrer gjennom 
skoger og landlige omgivelser til den berømte 
Monte do Gozo. Herfra ser vi for første gang 
tårnene til katedralen i Santiago de Compostela, og 
det er bare 5 km til Plaza do Obradoiro, hvor alle 
pilegrimer feirer sin etterlengtede ankomst! Vi 
sjekker inn for to netter på Hotel Gelmirez.

Dag 7:Santiago de Compostela
En dag på egen hånd. Santiago byr på god mat, 
flotte monumenter, parker og historiske byggverk. 
For de fleste er pilegrimsmessen i katedralen en 
opplevelse man ikke vil gå glipp av. Vi anbefaler å 
gå til pilegrimskontoret for å få sitt diplom, selve 
beviset på sin prestasjon og et minne fra turen.

Dag 8: Sarria - Norge
Vi drar mot flyplassen i Porto og flyr via Lisboa og 
København tilbake til Norge. 

«På smale stier, på grusveier, forbi vinranker, gjennom 
søvnige landsbyer, over fjell og gjennom store byer. 
Kroppen min var i konstant bevegelse og jeg mistet 
begrep om tid og sted. Alt var her og nå – det var en 
utrolig befriende opplevelse..»  En pilegrims refleksjoner

Sarria - Santiago de Compostela

Vi “jukser litt” og har bagasje- 
transport under vandringene.

Den vidkjente Botafumeiro, et stort røkelseskar som henger fra taket i 
et tretti meter langt tau i katedralen i Santiago de Compostela.

Målet for vandingen;  
Katedralen i Santiago de Compostela

Aktiv ferie
Pilegrimsvandring
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Nivå 2 av 3: Man bør være vant til å vandre, 
samt inneha en fysikk som tåler til tider bratt og 
noe tøft terreng. Dagsetappene varierer mellom 4-5 
timer og 3-6 km. Man vandrer på forskjellig under-
lag - både sti, grus, gress, steintrapper og noe asfalt.

Cinque Terre
6 dg/5 netter

DATO 
26–31/5, 28/8-2/9 2016

PRIS PR. PERSON

fra kr. 11.600,-  
(priser varierer noe etter avreisested)

AVREISESTED

Bergen/Oslo/Stavanger

INKLUDERT I GRUNNPRISEN

• Flyreisen Norge- Milano t/r
• Busstransfer i Italia
• 5 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 5 frokost, 5 middag (på hotellet) 
• 4 vandreutflukter med lokalguide 
• Reiseleder
EVT. TILLEGG PR. PERSON

Avbestillingsbeskyttelse kr. 500,- 
Enkeltromstillegg kr. 1.750,-

Les mer om turen på tide.no/ferie

Cinque Terre

Dag 1: Norge–Deiva Marina
Vi flyr via København til Milano. Transferbuss til 
vårt hotell La Marina Albergo, som har god 
beliggenhet 20 meter fra sandstranden i landsbyen 
Deiva Marina. Her skal vi bo i fem netter. 

Dag 2: Monterosso-Vernazza
I dag skal vi først ta oss til Monterosso med tog. Vi 
følger så veien mot gamlebyen, og når vi befinner 
oss midt inne i den skal vi videre følge en bratt 
trapp oppover, mot Porto Roca Hotel. Når vi 
kommer opp følger vi den gamle «esel-stien» videre 
mellom oliventrær og vingårder. Vi følger den vakre 
ruten videre før vi begynner nedstigningen til 
Vernazza. Det tilrettelegges for individuell lunsj i 
løpet av dagen. Felles middag på hotellet.

Dag 3: Vernazza-Corniglia- 
Manarola-Riomaggiore
Vi begynner med en liten togtur for å komme til 
dagens utgangspunkt for vandringen (ca 4,5 km), 
landsbyen Vernazza. Herfra går vi trappene 
oppover, helt opp til tårnet fra middelalderen som 
rager over byen, og fortsetter vår vandring blant rik 
vegetasjon av agave planter og indiske fikentrær. Vi 
tar toget videre til de neste landsbyene, og får litt 
tid til å utforske disse. Det tilrettelegges for 
individuell lunsj. Felles middag på hotellet.

Dag 4: Monterosso-Levanto
Denne dagen tar vi oss først til Monterosso med 
tog. Vi vandrer i flott fjellandskap store deler av 
vandringen. På nedstigningen passerer vi små hytter 
i et terrasselandskap samt et middelalderslott, før vi 
ender opp fremfor det gamle vertshuset i Levanto. 
Det tilrettelegges for individuell lunsj i løpet av 
dagen. Middag blir i samlet lag på hotellet om 
kvelden.

Dag 5: Øyen Palmaria
Vi tar toget til La Spezia og spaserer ned til havnen 
for å ta båt over til øyen Palmaria (ca. 40 min.). Her 
skal vi følge en vandringsrute som både starter og 
ender i den lille havnen Torrizzo. Dagens vandring 
er ikke av de mest strabasiøse, men interessant for 
både historie- og geografi interesserte. Man finner 
også de kjente grottene Grotta Azzura og Grotta 
dei Colombi her på Palmaria. Vel tilbake i La Spezia 
vil det bli litt tid på egenhånd, før vi tar toget 
«hjem» til Deiva Marina. Det tilrettelegges for 
individuell lunsj i løpet av dagen. Middag på 
hotellet

Dag 6: Deiva Marina–Norge
Vi spiser frokost før utsjekk og transfer tilbake til 
Milano for avgang med SAS tilbake til Norge.

Vår bestselger fra 2015, vandring i «de 5 landsbyene» 
- Cinque Terre. 
Bli med oss på en aktiv ferie i et unikt kystlandskap 
som innbyr til vandring og oppdagelser. 

Kjærlighetsstien går mellom 
Manarola og Riomaggiore.

En tradisjonell italiensk fortausrestaurant i en av de fem landsbyene 
i Cinque Terre. 

Aktiv ferie
Fottur  og vandring
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Lindisfarne 
8 dg/7 netter

DATO 
2/6–9/6 2016

PRIS PR. PERSON

kr. 14.900,-

AVREISESTED

Bergen 
(Oslo/Stavanger på forespørsel)

INKLUDERT I GRUNNPRISEN

• Flyreisen Norge-Edinburgh t/r
• Busstransfer iht program
• 7 netter i delt dbl-rom i B&B/gjestehus
• 7 middag, 7 frokost 
• 5 vandringer inkl. bagasjetransport
• Reiseleder

EVT. TILLEGG PR. PERSON

Avbestillingsbeskyttelse kr. 500,- 
Enkeltromstillegg kr. 3.100,-

Les mer om turen på tide.no/ferie

Dag 1: Bergen–Melrose
Flyavgang fra Bergen kl. 11:30, via London til 
Edinburgh kl. 15:00. Buss til hotellet i Melrose.

Dag 2:Melrose-Harestanes, 26km

Fra klosteret i Melrose går stien mot Eildon Hills, 
med panoramautsikt i alle retninger. Så gjennom 
frodig skog og jordbruksland til Newtown St.
Boswells, videre langs St. Cuthbert Way’s flotteste 
juvel, ledet langs Tweeds elvebredd. Harestanes 
Contyside  tilbyr fristende mat og drikke. Buss til 
Jedburgh, hvor vi overnatter. Vandring 6-8 timer.

Dag 3:Harestanes-Yetholm, 28km

Veien bukter seg langs elven Teviot til Jedfoot. Vi 
går gjennom skogen og på gårdsveier gjennom rikt 
jordbrukslandskap til Cessford, og Cessborg Castle. 
Videre via Grubbit Law, langs ryggen til Wideopen 
Hill, det høyeste punktet på St. Cuthberts Way. 
Vandring ca 8-9 timer. Vi bor i Kirk Yetholm. 

Dag 4:Yetholm-Wooler, 21 km

Antagelig den mest utfordrende dagen (ca 6-7 
timer) med flere opp- og nedstigninger. Vi vil se 
mange fjellborger i dag, før vi når grensen mellom 
Skottland og England. På høyden av College dalen 
går ruten videre nedover via Elsdonburn til 
Hethpoo. Vi fortsetter gjennom skoglandskap og 
når den lille markedsbyen Wooler hvor vi bor. 

Dag 5:Wooler-Fenwick, 18 km

Vi vandrer (ca 5-6 timer) over Weetwood Moor, 
krysser elven før vi er ved St. Cuthberts Cave, hvor 
munkene brakte St. Cuthberts kropp da de flyktet 
fra vikingenes angrep på Lindisfarne. Over den 
steinete ryggen Kyloe Hills får vi det første glimtet 
av målet vårt, The Holy Island. Vi kjører til 
Fenwick hvor vi overnatter. 

Dag 6:Fenwick-Holy Island, 10km

Tidevannet avgjør tidsplanen i dag. Vi går (ca 3 
timer) mot kysten, krysser jernbanelinjen og 
passerer et kystfort fra 2. verdenskrig. Når 
tidevannet er på det laveste går vi, barføtt på 
pilegrims vis, på stien over sanden, til den hellige 
øyen, Lindisfarne.

Dag 7: Hviledag
La kropp og sjel falle til ro, med tid til å reflektere 
over vandringene de siste dagene. Vi overnatter her 
ute, på Lindisfarne.

Dag 8: Lindisfarne–Bergen
Transport til Edinburgh, også nå er vi avhengige av 
tidevannet når vi kan passere. Flyavgang fra 
Edinburgh kl. 13:45, via London, ankomst Bergen 
kl. 19:45. 

Turen arrangeres i samarbeid  
med Travelnet Fjordane Reisebyrå.

Vi vandrer langs St. Cuthberts vei til Lindisfarne i 
vakker og frodig natur fra Melrose gjennom skoger 
over grønnkledde høydedrag og lyngheier. Til slutt går 
vi barbeint på havbunnen til øyen Lindisfarne.

Lindisfarne

Melrose - en typisk og hyggelig 
småby i Skottland.

Skotlands svar på pilegrims- 
ruten, St. Cuthberts Way, 
byr på spektakulært 
landskap. 

Nivå 2 av 3: Passer for deg som har relativt 
god kondisjon og er vant til å vandre. Dagsetappene 
er lange, 6 – 8-timers vandringer, med flere opp- og 
nedstigninger og 2-300 høydemeters forskjell.  
Høyeste punkt når 400 moh. Vi går langs gardsveier 
og sti, og til slutt sand. 

Aktiv ferie
Pilegrimsvandring
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Hotell Bella Vista er et hyggelig, familiedrevet hotell 
som ligger vakkert til i spektakulære omgivelser.

Italiensk iskrem er obligatorisk.

Dolomittene 
8 dg/7 netter

DATO 
22-29/7 2016

PRIS PR. PERSON

fra kr. 12.900,- 
(priser variere noe etter avreisested)

AVREISESTED

Bergen/Oslo/Stavanger

INKLUDERT I GRUNNPRISEN

• Flyreisen Norge-Venezia t/r
• Transport iht program
• 7 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 7 middag, 7 frokost, 6 lunsjpakker 
• 6 vandringer med lokal vandreguide
• Reiseleder

EVT. TILLEGG PR. PERSON

Avbestillingsbeskyttelse kr. 500,- 
Enkeltromstillegg kr. 1.100,-

Les mer om turen på tide.no/ferie

Nivå 2 av 3: Du bør være vant til å vandre, 
inneha god fysisk form og god kondisjon. Det er 
tidvis bratte opp- og nedstigninger, og 2-3000 moh 
merker man på luften. Vandreguiden tilpasser pro-
grammet for at man skal få akklimatisert seg ift høy-
den. Man vandrer i natur – på stier, stein og gress.

Dag 1: Norge–Cavaleze
Vi reiser fra Norge via Amsterdam til Venezia. Det 
blir transfer fra flyplassen til Cavalese, ca. 4 timer. 
Vi er fremme ved Hotel BellaVista på ettermidda-
gen. Etter innsjekk kan vi benytte dagen til å slappe 
av og bli litt kjent i området. Om kvelden samles vi 
til middag på hotellet.

Dag 2-7: Vandringer
Vi har 6 dager satt av til vandring. Dersom man vil 
ha en fridag kan man tilbringe dagen på hotellet 
eller i Cavalese. Vandreprogrammet avhenger av 
vær og føre. Eksempler på turer som kan 
gjennomføres dersom været ligger til rette for det:

Val Venegia 
Dalen blir bredere og de grønne beitemarker står i 
flott kontrast til Pale di S. Martinos grå fjellvegger. 
Bekken Travignolo renner fort i motsatt retning, og 
35 min. senere fører stien til et nesten helt flatt 
område i Malga Venegiota, for deretter å stige steilt 
og kontinuerlig opp mot furuskogen. Senere møter 
du Pian della Vezzana, en høyslette ved foten av 
Pale Bureloni, Vezzana og Cimon della Pala. 

Pordoi (med heis) 
Vandreturen på Passo Pordoi (2240 meter moh) 
over Canazei i Val di Fassa begynner med en tur i 
gondolbanen opp til den 2947 m høye Mount Sass 
Pordoi ved den sørvestlige grensen i Sella fjellets 

område. Herfra går det en sti opp til Pordoi 
fjellpasset, og her begynner den alpine turløypen 
No 627 som fører til Rifugio Boè som delvis følger 
Alta Via delle Dolomiti – “Dolomittenenes 
highway”. Her kan vi nyte et bisart “måneland-
skap”. 

Lavaze`og Oclini-passet 
Vi begynner ved Lavazè-passet og går til hytten Ora 
(1 time). Vi fortsetter videre og kommer til Oclini 
passet (30 min). Inntil da er stien grei og uten store 
høydeforskjeller. Etter enda 45 min. - nå med bratt 
stigning - når vi frem til toppen av “Det Hvite 
Horn” med en storslått 360 graders utsikt, hvor vi 
kan iaktta den populære geologiske side av 
Bletterbach.

Alpe Cermis (med heis) 
Det spesielle landskapet omkring Lagorai 
gjenkjennes ved en porfyr kjede (vulkansk stein) og 
de mange fjellsjøene. Vår tur går fra Paion del 
Cermis, til toppen av Cimon del Tò de la Trapola 
(2.480 moh) med utsikt over den mest utmerkede 
delen av Dolomittene; Pale di San Martino, 
Catinaccio, Latemar og breen Marmolada. Denne 
turen varer 6-7 timer. Gondolbane og heis direkte 
fra Cavalese.

Dag 8: Cavaleze - Norge
Etter frokost gjør vi oss klare for bussturen til 
Venezia, og vår avreise med KLM tilbake til Norge. 

Alpevandring i Dolomittene, med sine mektige  
fjelltopper og sin storslagne utsikt! Vår vertinne og  
vandreguide, Paola, er en travel og blid dame som  
tilbyr vandringsturer til alle sine hotellgjester.

DolomitteneAktiv ferie
Fottur og vandring
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Liker du å gå i fjellet og bli belønnet med noen av de 
mest spektakulære skuer som tenkes kan? Bo i  
autentiske rorbuer ved havet? Da skal du bli med oss 
til Lofoten i sommer! Kåret til Europas vakreste øyrike.

Lofoten Langtidsferie
Sol & bad

Lofoten
6 dg/5 netter

DATO 
22–27/8 2016

PRIS PR. PERSON

kr. 15.680,- ved 2 pers i følge i egen rorbu 
kr. 14.340,- ved 4 pers i følge i delt rorbu

AVREISESTED

Bergen

INKLUDERT I GRUNNPRISEN

• Flyreisen Bergen-Svolvær t/r
• Busstransport iht program
• 5 netter i rorbu/hotell, i delt dobbelt
• 5 middag, 5 frokost 
• 4 heldags og 2 korte vandreturer
• Lokalguide under hele oppholdet

EVT. TILLEGG PR. PERSON

Avbestillingsbeskyttelse kr. 500,- 
Enkeltromstillegg kr. 3.700,-

Les mer om turen på tide.no/ferie

Dag 1: Bergen–Svolvær
Vi flyr med Widerøe fra Bergen, via Bodø til 
Svolvær. Vi tar inn på Thon Hotel Lofoten før vi 
tar en kort vandretur i vakre Svolvær.

Dag 2: Justatind, 11km

Justatind, med sine 738 moh., ligger “midt i “ 
Lofoten og har en formidabel utsikt i alle retninger.
Fjellet er, som de typiske Lofotfjellene, grønt og 
gresskledd helt til topps. Etter turen (ca. 5-6 timer) 
kjører vi vestover til Reine, et av Norges mest 
fotograferte landskapsmotiv! Her skal vi bo i 3 
netter, på Reine Rorbuer.

Dag 3: Bunesstranden og 
Helvetestind, 7km

Båttur på fjorden til Vindstad, der vi fortsetter til 
Bunesstranda, ofte kåret til «Norges Vakreste 
strand». Turen (ca 4 timer) til toppen av Helvetes- 
tind (602 moh.) er ikke så dramatisk som navnet 
tilsier, det er utsikten på Brunaksla og på toppen 
som kan ta pusten fra deg! På kvelden tar vi en kort 
sykkeltur og spiser middag på «Underhuset».

Dag 4: Munkebu, 9km

Lokalfergen inn til Forsfjord, der dagens tur (ca. 
5-7timer) begynner. Relativt bratt stigning til 
Krokvatnet, men det er det verdt. Landskapet kan 

minne om de store alper eller Patagonia i Chile. Vi 
skal til Munkebu-hytta (450-500 moh.), hvor vi 
spiser lunsj. Utsikten er formidabel til høye tinder, 
vide botner og dype vann som er meislet ut av 
isbreen. Inntrykkene må få tid til å feste seg.

Dag 5: Rysten og Kvalvika,10km

Vi sjekker ut fra rorbuene og kjører til Ytresand der 
dagens flotte tur (4-5 timer) begynner. Vi går til 
Ryten, og fra toppen (543 moh.) er det en fantastisk 
utsikt hvor du enn snur og vender deg. Vi skal så 
ned til Kvalvika, en spetakulær sandstrand, der du 
også finner «Nordfor sola»-hytta. Etter lunsj – og 
kanskje et bad?- går turen videre til Torsfjord, der 
bussen venter. På veien til Svolvær stopper vi i 
Henningsvær for en liten vandretur blant de små 
nisjebutikkene, lysstøperi, fiskehjeller og hyggelige 
kaféer.

Siste natten blir på Thon Hotel Lofoten, hvor vi 
også spiser vår avskjedsmiddag..

Dag 6: Tjeldbergtind 
Svolvær-Bergen
Ta en rolig morgen eller bli med opp på Tjeldberg-
tind (349 moh.). En relativ kort rute, men likevel en 
fantastisk utsikt over Svolvær fra toppen.
Tidlig ettermiddag flyr vi med Widerøe til Bergen 
igjen.

Nivå 2 av 3: Dagsetappene varierer fra 
strandtur til høyeste toppen på 738 moh. Passer for 
deg som har relativt god kondisjon og er vant til å 
vandre i kupert terreng og fjell. Vi tar vi oss god 
tid, da det og nyte av den fantastiske naturen vi har 
rundt oss, er noe av det viktigste vi gjør.

Fra Brunaksla, på vei opp til 
Helvetestinden, med vakre 
Kjerkfjorden nedenfor. En 
fornøyd gjeng!

På vei ned til Vindstad. Fjord, fjell og sandstrender – Lofoten har alt.

Aktiv ferie
Fottur og vandring
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Dag 1: Norge–Bologna-Cavi
Vi flyr med KLM fra Norge til Bologna, og buss 
videre til landsbyen Cavi - nær Sestri Levante. Vi 
sjekker inn på vårt hotel, Hotel Doria 3* for 7 
netter med frokost og middag. Etterpå kan man 
gjøre seg kjent i området eller bare benytte dagen til 
å lade batteriene. 

Dag 2:San Rocco–Portofino
Buss til San Rocco. Vi vandrer herfra mot lands- 
byen Mortola, og videre til Punta Chiappa. Herfra 
kan man på klare dager se hele den italienske 
vestkysten. Stien videre blir brattere og mer 
krevende. Vi går videre, blant kastanje og eiketrær, 
mot Portofino. Her får man litt tid til å slappe av 
før vi tar båten over til Rapallo. Buss til Cavi.

Dag 3:Sestri Levante–Moneglia
Buss til Sestri Levante. Dagens vandring mellom 
Sestri Levante og Moneglia er kjent for å være en 
rute som er særdeles naturskjønn! Stikkordene er 
stillhet og intimitet, hvor man får uforglemmelige 
sanseøyeblikk hva angår lukter og fargespill. Retur 
til Cavi med buss.
 
Dag 4: Hviledag
Bruk denne dagen som du vil! Ta en tur i sentrum, 
på stranden - eller nyt livet på en fortauskafé. 
Mulighetene er mange for en avslappende dag.

Dag 5:Genoa–Festningsverkene
Buss til Genoa. Dagens vandring er av det enklere 
slaget, altså relativt kort og ikke store forskjeller hva 
angår høydemetre. Vi skal på denne turen bli bedre 
kjent med festningene Forte Puin, Forte Sperone 
og Forte Diamante. På slutten av dagen får vi 
tilbringe litt tid i Genoa. Retur til Cavi med buss.

Dag 6:Rapallo–Pilegrimskirken 
-Chiavarine
Buss til Rapallo. Herfra tar vi kabelbane opp. Når vi 
kommer opp går vi videre oppover et stykke til 
pilegrimskirken Santuario di Montallegro. Etter en 
titt i kirken fortsetter ferden videre gjennom 
olivenlunder og kastanjeskog. Vi begynner 
nedstigningen mot Chiavari, og vel fremme kan den 
som ønsker ta et bad i Middelhavet. Buss til Cavi.

Dag 7: Cinque Terre
Tog til Monterosso. Mange av de fargerike husene 
klamrer seg til stupbratte skråninger over klipper og 
hav i Cinque Terre. De bratte trappene leder oss 
langt oppover. Denne dagen skal vi trakke i gamle 
«esel-stier», mellom sitrontrær og olivenlunder, og 
oppleve planterikdom og vakre utsikter. For å få 
mest ut av dagen deler vi vandringen opp i to, med 
en togstrekning i mellom. Retur til Cavi med tog.

Dag 8: Cavi-Bologna-Norge
Buss til Bologna, fly via Amstersdam til Norge. 

«Mare e monti» - det unike landskapet mellom hav og 
fjell er karakteristisk for denne delen av Liguriakysten. 
Bli med oss på vandring i de vakreste områdene langs 
kyststripen Riviera di Levante! 

Grillede ansjos er blant områ-
dets smakfulle spesialiteter

Liguria og Cinque Terre

Liguria 
8 dg/7 netter

DATO 
3/9–10/9 2016

PRIS PR. PERSON

fra kr. 11.900,- 
(priser varierer noe etter avreisested)

AVREISESTED

Bergen/Oslo/Stavanger

INKLUDERT I GRUNNPRISEN

• Flyreisen Norge-Bologna t/r
• Transport iht program
• 7 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 7 middag, 7 frokost 
• 5 vandringer med lokal vandreguide
• Reiseleder

EVT. TILLEGG PR. PERSON

Avbestillingsbeskyttelse kr. 500,- 
Enkeltromstillegg kr. 1.330,-

Les mer om turen på tide.no/ferie

Nivå 2 av 3: Turen krever god fysisk form og 
god kondisjon. Vandringene varer totalt ca. 7 timer 
hver dag, i rolig tempo på sti, brostein og grusvei 
- noen steder relativt lange opp- og nedstigninger i 
naturterreng og i steintrapper.

Aktiv ferie
Fottur og vandring
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Leipzig 
9 dg/8 netter

DATO 
19/3–27/3 2016

PRIS PR. PERSON

Bergen kr. 12.260,-  
Stavanger kr. 11.890,-*
AVREISESTED

Bergen/Stavanger

INKLUDERT I GRUNNPRISEN

• Bussreisen i komfortabel turbuss
• Fjord Line t/r i dbl, utvendig lugar
• 6 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 8 frokost, 8 (*7) middag 
• Guidet byrundtur i Leipzig og Dresden 
• Konsert i Leipzig
• Reiseleder

EVT. TILLEGG PR. PERSON

Avbestillingsbeskyttelse kr. 500,- 
Enkeltrom/lugar t/r kr. 2.300,-

Les mer om turen på tide.no/ferie

Dag 1-2: Bergen/Stavanger- 
Hirtshals-Hannover
Avreise med Fjord Line sin flotte båt fra Bergen 
med middag om bord. Fra Stavanger på kveldstid til 
Hirtshals. Frokost om bord før vi kjører gjennom 
Danmark til Tyskland og Mercure Hotel Hannover 
Oldenburger Allee.

Dag 3: Hannover - Leipzig
Ferden går sørover gjennom Tyskland til Leipzig, 
hvor vi ankommer om ettermiddagen. Her fantes et 
borgerskap med gode kontakter utad og interesse 
for kunst og kultur. Byen byr på Tysklands eldste 
operascene og et av de eldste konsertorkestre i 
Europa. Byen var også kjent som internasjonal 
messeby. Vi tar inn på Mercure Hotel Leipzig am 
Johannisplatz i sentrum, hvor vi skal bo i fire netter. 
Vi samles til felles middag på hotellet om kvelden.

Dag 4: Leipzig
Etter frokost skal vi vandre rundt i gamlebyen i 
Leipzig med lokal guide for å bli bedre kjent med 
byen. Leipzig fremhever kjente navn og personer 
som har hatt tilknytning til byen, som Johann 
Sebastian Bach, byens store berømthet, Felix 
Mendelssohn, Bartholdy og Robert Schumann 
blant andre. Vår store komponist, Grieg, studerte 
også i Leipzig. En av kveldene blir det felles middag 
på den historiske restauranten Auerbachs Keller.

Dag 5: Dresden
Vi drar til vakre Dresden i dag., tidligere residens-
byen for fyrstene av Sachsen. Vi får se nærmere på 
noen av de praktfulle bygningene som Zwinger 
palasset, Semper operaen, Neumarktplassen og 
Royal Palace-slottet. Tenk på at disse imponerende 
bygningene er gjenreist etter bombingen i 1945.  
Felles middag i Leipzig om kvelden. 

Dag 6: Leipzig
Denne dagen er det fri for å utforske Leipzig på 
egen hånd.  Om kvelden har vi tidlig middag og 
senere går vi på konsert i Thomaskirken. Her blir 
den berømte Matteuspasjonen BWV 244 av Bach 
fremført. Dette er en oratoriepasjon for sangsolis-
ter, to kor og to orkester. Temaet er hentet fra Jesus 
Kristi lidelse og død basert på deler av Matteus-
evangeliet etter en libretto av Picander.

Dag 7: Leipzig - Hamburg
Etter frokost er det tid for å si farvel. Vi kjører 
nordover til Radisson Blu Hotel Hamburg Airport. 

Dag 8-9: Hamburg-Hirtshals 
-Stavanger/Bergen
Vi fortsetter nordover og stopper på grensen til 
Danmark for handling. Middag på Tylstrup Kro før 
båtavgang i Hirtshals.  Ankomst Stavanger tidlig 
morgen og Bergen tidlig ettermiddag.

Leipzig, den gamle kultur- og universitetsbyen med 
fascinerende bygninger i renessanse- og barokkstil. 
Musikk fra storheter som Wagner og Bach kommer 
herfra. Nord-Europas Firenze, Dresden, besøker vi og! 

Leipzig
Den sjarmerende Tomaskirken 
danner en stemningfull ramme 
rundt konserten,

Stollen er typisk tysk brød fullt 
av mengder med tørket frukt, 
marsipanrull midt inni og søt 
og god gjærdeig rundt. 

    Klassisk ferie
    Temareise påske
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Andalucia 
8 dg/7 netter

DATO 
22/3–29/3 2016

PRIS PR. PERSON

kr. 16.750,-
AVREISESTED

Bergen

Reise fra en annen flyplass i Norge? 
Kontakt oss.

INKLUDERT I GRUNNPRISEN

• Flyreisen Norge-Malaga t/r
• Busstransfer i Spania
• 7 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 7 middag, 7 frokost
• Utflukter som nevnt i programmet
• Reiseleder

EVT. TILLEGG PR. PERSON

Avbestillingsbeskyttelse kr. 500,- 
Enkeltrom kr. 4.600,-

Les mer om turen på tide.no/ferie

Andalucia

Dag 1: Norge–Antequera
Vi flyr direkte til Malaga og drar til Antequera og 
Parador Antequera. Velkomstmiddag på hotellet. 

Dag 2: Antequera – Cordoba 
Vi starter dagen med en spasertur i den gamle 
bydelen med lokal guide. Kirker, klostre og gamle 
herskapsboliger, denne byen har vært veldig rik og 
mektig. Etter lunsj tar vi fatt på veien nordover til 
Cordoba og her tar vi inn på Hesperia Cordoba. Vi 
spiser middag på det gamle palasset Almudaina.

Dag 3: Cordoba-Jaen 
I dag får vi se mer av Cordoba som ligger ved elven 
Guadalquivir. Cordoba er en sjarmerende blanding 
av jødiske, mauriske og kristne tradisjoner. Et av 
høydepunktene er moskèen Mezquita. Om etter- 
middagen drar vi til Jaen. Her ser vi olivenlunder så 
langt øyet rekker og fremragende eksempler på 
Iberisk kunst, kirker, katedraler, palasser og borger. 
Vi tar inn på Parador Jaen, som ligger på en høyde 
med en flott utsikt over byen. Middag på hotellet.

Dag 4: Jaen-Ubeda 
Etter frokost blir det spasertur med lokal guide i 
Jaen og besøk i den flotte katedralen. Om etter- 
middagen fortsetter vi til Baeza og Ubeda, begge på 
UNESCO’s verdensarvliste. I Ubeda tar vi inn på et 
spesielt hotell, Parador de Ubeda. Middag på hotellet. 

Dag 5: Ubeda-Baeza-Granada 
I dag blir det guidet spasertur i Ubedas sentrum 
hvor vi blant annet besøker den praktfulle El 
Salvador de Ubeda. Om ettermiddagen besøker vi 
katedralen og sentrum av Baeza, som er fullt av 
monumenter og renessanse-palasser. Sen 
ettermiddag kommer vi fram til Granada og tar inn 
for to netter på Hotel Carmen. Middag på hotellet.

Dag 6: Granada 
Formiddagen fri til å rusle rundt i byen på egen 
hånd. Etter lunsj er det tid for de store severdig-
heter. Alhambra, den røde borgen, troner over 
Granada. Vi skal på oppdagelsesferd i dens indre, 
som skjuler et mylder av eventyrlige hager, patios 
og slottsgemakker. Om kvelden kjører vi til 
Albaicin der det blir middag og flamencoshow.

Dag 7: Granada-Malaga 
Etter frokost går turen gjennom Sierra Nevada til 
Malaga. Vi bor i hjerte av Malaga på hotellet AC 
Malaga Palacio. Vi får bli kjent i Picasso sine gater, 
dette var hans hjemsted. Middag på en av Malagas 
kjente restauranter.

Dag 8: Malaga–Norge
Tid på egen hånd før hjemreise sen ettermiddag. 

Vi drar på reise i Spanias vakreste region! Vi besøker 
verdenskjente steder og bor på gode hotell og  
paradorer. Dette er spansk kultur på sitt beste, i flotte 
omgivelser!

Tapas og sangria - typisk  
spanske godsaker. 

Karakteristiske hvite hus.

Vi opplever tradisjonell  
påskeparade i Andalucia

Klassisk ferie
Temareise påske
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Praha

Dag 1: Bergen–Praha
Vi flyr direkte fra Bergen til Praha. Her venter vår 
buss som tar oss til vårt hotell, Best Western 
Premier Majestic Plaza, 4*. Det ligger i hjerte av 
Praha, bare tre hundre meter fra det kjente 
Wenceslas-torget. Torget fungerte primært som et 
hestemarked inntil det ble Prahas sentrale bulevard. 
Vårt hotell er i to historiske bygninger med to 
forskjellige stilarter, Art Deco og Biedermeier. Vi 
sjekker inn for fire netter og samles senere til 
middag på kvelden.

Dag 2-4: Praha
Opplevelsene står i kø og vi har tre hele dager til å 
utforske denne populære og vakre byen. Vår 
lokalguide vil vise oss Praha, og da det ikke er tillatt 
å kjøre buss i sentrum av byen, foregår noe av 
rundturen til fots. Vi får god tid til å spasere på den 
imponerende Karlsbroen og rundt i sentrum for å 
se bl.a. det astronomiske uret, og mye mer. Slottet 
og domkirken skal også besøkes. Ellers blir det tid 
på egen hånd til bl.a. å handle. I Praha kan du med 
fordel kjøpe krystall, smykker, samt leker og andre 
ting som er håndlaget i tre. 

En av dagene har vi et helt spesielt program. 
Sammen med lokal norsktalende guide skal vi dra 
til en liten avsides landsby rett utenfor Praha. Vi 

skal besøke Auberge de Provence som er i et 
tidligere jesuittkloster. Eieren som også er kokk, 
lager og serverer mat med råstoffer kun fra egen 
organisk hage. Vi får være med på å lage en typisk 
norsk rett av stedets lokale produkter. Senere 
kommer det folk fra landsbyen for så å smake på 
det vi har laget. Det blir servert 3-retters lunsj med 
en drikke til. 

En av kveldene blir det en typisk Tsjekkisk 
påskemiddag på bryggeriet U Balbinu og en annen 
kveld blir det en tur på Moldau med en av byens 
elvebåter og middag og musikk om bord.

Dag 5: Praha-Bergen
Frokost på hotellet og deretter har vi hele dagen til 
disposisjon for å gjøre de siste besøk i byen. 
Hvorfor ikke bare rusle rundt og nyte det yrende 
bylivet, de koselige restaurantene, cafeene og den 
vakre arkitekturen? Om ettermiddagen kjører vi ut 
til flyplassen og sjekker inn med Norwegian til 
Bergen.

Vakre Praha med sin atmosfære både begeistrer og 
imponerer. Den er som et stort museum. Praha byr på 
barokk, jugens og middelalder-arkitektur, god  
shopping, 5000 puber og en koselig gamleby. 

På restauranten Koks i Torshavn 
får du servert dramatisk “nynor-
disk” mat med helt spesielle, 
kortreiste råvarer. 

Praha 
5 dg/4 netter

DATO 
24/3–28/3 2016

PRIS PR. PERSON

kr. 7.650,-

AVREISESTED

Bergen

Reise fra en annen flyplass i Norge? 
Kontakt oss.

INKLUDERT I GRUNNPRISEN

• Flyreisen Bergen–Praha t/r
• Transport i Praha
• 4 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 4 frokost, 4 middag, 1 lunsj
• Utflukter som beskrevet i programmet
• Reiseleder

EVT. TILLEGG PR. PERSON

Avbestillingsbeskyttelse kr. 500,-
Enkeltrom kr. 1.990,-

Les mer om turen på tide.no/ferie

Inkl. bysightseeing, 
båttur på Moldau 
og utflukt til 
Tuchoměřice.

    Klassisk ferie
    Temareise påske
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PRAHA er kjent for sine mange broer, den 
vakre Karlsbroen spesielt. 



Påsketur
Kultur

Roma

Roma 
6 dg/5 netter

DATO 
23/3–28/3 2016

PRIS PR. PERSON

kr. 12.550,-

AVREISESTED

Bergen 
(Oslo/Stavanger på forespørsel)

INKLUDERT I GRUNNPRISEN

• Flyreisen Norge-Roma t/r
• Busstransfer i Roma
• 5 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 5 middag, 5 frokost 
• utflukter iht program
• Reiseleder

EVT. TILLEGG PR. PERSON

Avbestillingsbeskyttelse kr. 500,- 
Enkeltromstillegg kr. 2.700,- 
La Dolce Vita-utflukt

Les mer om turen på tide.no/ferie

Dag 1: Norge–Roma
Avreise fra Norge via København til Roma. Vi bor 
på firestjerners The Church Palace Hotel, kun 3 km 
fra Vatikanet. Vi gjør oss kjent med området og 
samles til middag på hotellet om kvelden.

Dag 2: Roma
Skjærtorsdag begynner med sightseeing i Roma. 
Vår lokale guide tar oss med til steder som 
Colosseum og Forum Romanum. Dette er en ca. 
tre timers guidet tur til fots med moderat gange. En 
reise tilbake i tid som er imponerende. Etter disse 
historiske besøk drar vi tilbake til hotellet med buss. 
Ettermiddagen er fri til egne streiftog eller 
handling. Vi møtes til middag om kvelden. 

Dag 3: Roma
Det er Langfredag og vi har en rolig morgen før vi 
drar til Vatikanet. Vi besøker dette som er verdens 
minste land. Vi vandrer rundt, besøker Vatikanmu-
seet, Peterskirken, og høydepunktet, det berømte 
sixtinske kapell. Det kanskje mest berømte 
freskomaleri av Michelangelo, Dommedag, dekker 
hele veggen bak alteret. Resten av dagen fri og så 
samles vi til middag om kvelden. 

Dag 4: Roma
Vi har satt av denne dagen til egne gjøremål, egne 
besøk til museer og historiske steder eller handling. 
Du kan og være med på en valgfri utflukt. «La 
Dolce Vita vandretur». Da vandrer vi i sporene 
etter den berømte filmen La Dolce Vita av Federico 
Fellini. Vi besøker stedene der filmen ble laget, som 
til den berømte Café de Paris, Piazza Barberini og 
fontenen Tritone. Videre til en annen berømt 
fontene, nemlig Fontana di Trevi der Anita Ekberg 
hadde sin berømte badescene, og Spansketrappen. 
Vi deler dagens erfaringer under kveldens middag.

Dag 5: Roma
Vi har vel alle sett på TV når Paven har sin årlige 
tale til forsamlingen på Petersplassen 1.påskedag. 
Dette kan vi selv få oppleve når vi tidlig begir oss 
av sted sammen med reiseleder for å få en best 
mulig plass. Dette er for mange en stor opplevelse. 
Vi nyter resten av dagen til å få med oss mer av 
Roma på egen hånd før vi igjen samles til middag. 

Dag 6: Roma–Norge
Mange opplevelser rikere har vi en rolig formiddag 
før bussen tar oss til flyplassen og vi flyr hjem igjen. 

Nyt våren og folkelivet i denne fantastiske byen som 
så mange har lagt sin elsk på. Roma er ”Den evige by” 
med mange og historiske severdigheter. I påsken  
opplever vi Paven tale til folket på Petersplassen.

I påsken kan man oppleve 
Pavens tale fra Petersplassen i 
Vatikanstaten. 

Klassisk ferie
Temareise påske
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Den berømte Trevi-fontenen 
i det historiske Roma. 

COLOSSEUM, Romas gamle amfiteater, regnes som et av verdens mest kjente og imponerende byggverk.



Dag 1: Bergen–Oslo
Vår turbuss kjører østover via Åsane, Voss og 
Lærdalstunnelen, via Hemsedal og Gol til Oslo. Det 
blir selvfølgelig stopp underveis på vår tur over 
fjellet. Når vi ankommer Oslo sjekker vi inn på 
Thon Hotel Opera. Felles middag på hotellet om 
kvelden.

Dag 2: Oslo-Kiel

Vi spiser frokost på hotellet. Det blir tid på egen 
hånd til å rusle rundt i Oslo før vi kjører til Color 
Line sin terminal. Ombord i cruiseskipet Color 
Fantasy vil du oppleve en yrende stemning i Magic 
Promenade, en 160 meter lang hovedgate full av 
restauranter, barer, caféer og butikker. Du kan nyte 
total velvære i Color Spa & Fitness Center, gå på 
casino, eller hva med en tur i Aqualand, et 
badeeldorado, et land på vann – midt på havet. I 
skipets golfsimulator kan du teste dine ferdigheter 
og handikap på et utall forskjellige golfbaner. 

Vi samles til felles middag på kvelden. Etter 
middagen anbefaler vi showet på skipets flotte 
teaterscene, Magic Show Lounge.

 
 
 

Dag 3: Kiel

Frokosten inntas om bord før ankomst Kiel kl. 
10:00. Det blir ilandstigning og man kan rusle en 
tur i Kiel, gå innom et varehus eller to og kanskje 
nyte noe fra en av kneipene i byen. Kiel var i mange 
år en viktig verfts- og havneby. I dag preges den av 
et levende studentmiljø, avslappet livsstil og en 
urban ånd. Dette er like merkbart gjennom byens 
nydelige plassering ved Kielfjorden og den 
moderne, romslige bykjernen som i Dänische 
Straße, Kiels finstue med sine mange bevarte bygg 
fra gründertiden, fulle av maritim sjarm. Vi er 
tilbake på båten i god tid før avgang kl. 14.00. Om 
ettermiddagen kan vi igjen benytte oss av alt hva 
Color Fantasy har å tilby, før vi samles til en felles 
middag på kvelden.

Dag 4: Oslo-Bergen
Frokosten nytes under innseilingen til Oslo der det 
er ankomst kl. 10.00.  

Her venter vår turbuss på kaien og vi starter vår 
retur tilbake til Vestlandet og Bergen. 
Vi kjører via Gol, Hemsedal, Lærdalstunnelen og 
Voss.

På cruise får du alt på ett sted; restauranter for  
enhver smak, romslige, lekre lugarer og mange ulike 
aktiviteter. Spa og trening med panoramautsikt, live-
musikk, casino og flotte, internasjonale musikalshow.

Kiel cruise

Skipet Color Magic byr på en genuin cruiseopplevelse og et herlig 
avbrekk i hverdagen. Gode restauranter, lekre lugarer og musikk og 
underholdning for enhver smak. En deilig måte å reise på! 

     “Miniferie”
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Kiel
4 dg/3 netter

DATO 
16/4–19/4 2016

PRIS PR. PERSON

kr. 4.490,- 
AVREISESTED

Bergen/Voss/Aurland/Lærdal 
(Oslo på forespørsel)

INKLUDERT I GRUNNPRISEN

• Bussreisen i komfortabel turbuss 
• 1 natt på hotell i delt dobbeltrom
• Color Line t/r i dbl, innvendig lugar
• 3 frokost, 3 middag
• Reiseleder/bussjåfør fra Tide

EVT. TILLEGG PR. PERSON

Avbestillingsbeskyttelse kr. 500,- 
Enkeltrom/lugar t/r kr. 560,- 
Utvendig lugar t/r (dobbel) kr. 450,- 
 
Les mer om turen på tide.no/ferie



Dag 1: Bergen/Stavanger
Avreise med Fjord Line fra Bergen og Stavanger til 
Hirtshals. Middag ombord for gjestene som går på i 
Bergen.

Dag 2: Hirtshals-Bremen
Vi spiser frokost om bord før ankomst Hirtshals. 
Deretter kjører vi gjennom Jylland til Tyskland, 
forbi Hamburg til Bremen-området der det blir 
middag og overnatting. Middag på hotellet.

Dag 3: Bremen-Amsterdam
Etter frokost går turen gjennom Tyskland til den 
hollandske grensen. Vi kjører forbi Groningen og 
over den imponerende demningen Aufsluitdijk til 
Novotel Amsterdam Schiphol Airport. Her blir det 
tre overnattinger. Hotellet åpnet i desember 2015. 
Vi samles til middag om kvelden. 

Dag 4: Amsterdam
Oppholdet vårt starter med byrundtur med lokal- 
guide i Amsterdam der vi får se byens kjente 
attraksjoner. Deretter skal vi ut på kanaltur for å se 
byen fra den siden også. I disse dager er det ikke 
bare kanalbusser som tar seg rundt på vannveiene, 
men også restaurantbåter, husbåter og alle andre 
typer båter. Bare sightseeingbåter i Amsterdam 
frakter hvert år rundt 3 mill. passasjerer på 
kanalene. Middag på hotellet.

Dag 5: Amsterdam
Blomsterparken Keukenhof  er storslagen og kan 
skilte med ca. syv millioner blomster! Hvert år blir 
det plantet nye blomsterbed basert på et spesielt 
tema. Etter besøket i parken skal vi se på den store 
og verdenskjente blomsterparaden. Det tar 
hundrevis av frivillige og millioner av blomster for 
å få dette til. Det blir en begivenhet av de sjeldne å 
være med på. Vi samler inntrykkene under 
middagene på hotellet. 

Dag 6: Amsterdam-Hamburg
Etter frokost kjører vi gjennom Holland til 
Tyskland, forbi Bremen til Hamburg, hvor vi tar 
inn på Park Inn by Radisson Hamburg Nord for 
middag og overnatting.

Dag 7: Hamburg-Hirtshals
Etter frokost fortsetter vi nordover, gjør et stopp 
på grensen for handling, deretter kjører vi forbi 
Ålborg til Tylstrup Kro for middag. Avreise med 
Fjordline kl. 20:00. Vi hygger oss utover kvelden, 
det er både show og dans om bord, og den store 
butikken er åpen. 

Dag 8: Stavanger/Bergen
Ankomst Stavanger tidlig morgen og Bergen tidlig 
ettermiddag.

Opplev fantastisk blomsterprakt! Den store, årlige 
blomsterparaden er verdensberømt. Inkluder også 
kanalbyen Amsterdam med sin kultur og yrende uteliv, 
og du får en fargerik opplevelsesreise.

Holland

Holland 
8 dg/7 netter

DATO 
19/4–26/4 2016

PRIS PR. PERSON

Bergen kr. 11.260,-  
Stavanger kr. 10.890,-*
AVREISESTED

Bergen/Stavanger

INKLUDERT I GRUNNPRISEN

• Bussreisen i komfortabel turbuss
• Fjord Line t/r i dbl, innvendig lugar
• 5 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 7 frokost, 7 (*6) middag 
• Utflukter som beskrevet i programmet
• Reiseleder

EVT. TILLEGG PR. PERSON

Avbestillingsbeskyttelse kr. 500,- 
Enkeltrom/lugar t/r kr. 2.800,- 
 
Les mer om turen på tide.no/ferie

Klassisk ferie
Bussferie vår
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Blomsterparken Keukenhof med sine millioner av blomster. 
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17. mai på Eidsvoll

Tradisjonskost fra kokka i 
Eidsvollbygningen. 
Foto: Eidsvoll 1814

Dag 1: Norge–Hamar
Fremmøte på Bergen Busstasjon, Perrong P, kl. 
08:45. Vi kjører via Dale, Voss og videre til 
Gudvangen og Flåm. Vi kjører gjennom verdens 
lengste veitunnel, Lærdalstunellen på 24.503 meter, 
og tar et stopp i Lærdal før vi kjører over Filefjell. 
Vi passerer Fagernes, kjører videre mot Gjøvik før 
vi kommer fram til Hamar og tar inn på Clarion 
Collection Hotel Astoria. Hotellet er kjent for et 
godt vertskap og har en sentral beliggenhet i 
Hamar. Vi samles til middag om kvelden. 

Dag 2: Utflukt
Vi starter dagen med frokost på hotellet. Deretter 
besøker vi det nye Prøysen senteret og Prøysenstua 
på Rudshøgda. Vi kjører videre til Aulestad, 
Bjørnstjerne Bjørnsons hjem, og får en omvisning 
der. Videre tar vi turen langs Mjøsa, Norges største 
innsjø, til Lillehammer, OL byen fra 1994. Her blir 
det tid til lunsj og å rusle i Storgata. Senere skal vi 
se noen av OL-anleggene på Lillehammer. Så drar 
vi videre til Maihaugen, Norges største frilufts- 
museum, og ser på de imponerende samlingene. Vi 
drar tilbake til Hamar og slapper av, før vi samles til 
middag om kvelden. Etter middag koser vi oss med 
kaffe på hotellet. 
 

Dag 3: 17.mai på Eidsvoll
Etter en god 17. mai-frokost rusler vi inn til Hamar 
by og tar del av 17. mai-stemningen der. Vi samles 
til lunsj på hotellet 12:30, før vi drar for å feire 
grunnlovsdagen vår der det hele startet. 

I Eidsvoll var 112 representanter samlet i perioden 
10. april til 20. mai 1814 for å lage en grunnlov og 
velge en konge. Den 17. mai ble Grunnloven 
underskrevet og kong Christian Frederik valgt. Den 
4. november vedtok Stortinget den nye grunnloven 
for unionen mellom Sverige og Norge. Den 
nyrestaurerte Eidsvollsbygningen er åpen, og det vil 
være guide i alle rom slik at vi kan komme inn i 
bygningen å se og høre. Vi får også med oss talen 
for dagen og det flotte bunadstoget. Vi reiser 
tilbake til Hamar og samles til 17. mai-middag på 
vårt hotell.

Dag 4: Hamar-Bergen
Frokosten nytes før det er utsjekk og avreise. Vi 
følger Mjøsa sørover og stopper på Hadeland 
Glassverk for å se, og kanskje handle litt. Deretter 
kjører vi videre opp Hallingdalen og over 
Hardangervidda. Det blir stopp og mulighet for å 
spise lunsj på Gol. Vi kjører over Hardangerbrua 
og videre til Voss og Bergen. Vel hjemme igjen sen 
ettermiddag.

Vi besøker det indre av Norge, «flatlandet» rundt  
Mjøsa, med dagsutflukt til Lillehammer og Eidsvoll.
Bli med oss og feire vår grunnlovsdag der det hele 
startet.  

Eidsvoll 
4 dg/3 netter

DATO 
15/5–18/5 2016

PRIS PR. PERSON

kr. 4.750,-

AVREISESTED

Bergen/Voss/Aurland/Lærdal 

INKLUDERT I GRUNNPRISEN

• Bussreisen med moderne turbuss
• 3 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 3 middag, 3 frokost, 1 lunsj 
• utflukter iht program
• Reiseleder

EVT. TILLEGG PR. PERSON

Avbestillingsbeskyttelse kr. 500,- 
Enkeltromstillegg kr. 1.650,-

Les mer om turen på tide.no/ferie

    Klassisk ferie
     Bussferie 17. mai

Vikingskipet, skøytehallen på Hamar



Vi besøker 
Sveits, Tyskland, 
Østerrike og  
Liechtenstein.

Fire land 
11 dg/10 netter

DATO 
3/6–13/6 2016

PRIS PR. PERSON

Bergen kr. 15.550,-  
Stavanger kr. 15.180,-*
AVREISESTED

Bergen/Stavanger

INKLUDERT I GRUNNPRISEN

• Bussreisen i komfortabel turbuss
• Fjord Line t/r i dbl, innvendig lugar
• 8 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 10 frokost, 10 (*9) middag 
• Utflukter som beskrevet i programmet
• Reiseleder

EVT. TILLEGG PR. PERSON

Avbestillingsbeskyttelse kr. 500,- 
Enkeltrom/lugar t/r kr. 3.450,- 
 
Les mer om turen på tide.no/ferie

Det er nesten umulig å beskrive skjønnheten disse fire 
land kan by på. Grønne, frodige og fagre landskap,  
pittoreske landsbyer og «gemütliche» små og store 
byer. I slike omgivelser er det godt å være!

Dag 1-2: Bergen/Stavanger- 
Hirtshals-Göttingen
Vi reiser med Fjord Line sin båt ut fra Bergen, og 
går innom Stavanger på vei til Hirtshals i Danmark. 
Frokost om bord før vi  kjører sørover til Hotel 
Rennschuh i Göttingen.

Dag 3: Göttingen-Bregenz
Vi fortsetter til Bregenz og vårt hotell, Mercure 
Hotel Bregenz City, hvor vi skal bo 6 netter. 
Festspillbyen Bregenz er en hyggelig by som ligger i 
sørøstenden av Bodensjøen. 

Dag 4: St. Gallen
I dag skal vi besøke St. Gallen i Sveits. Byen kalles 
ofte skredderbyen, da den tidligere var viden kjent 
for sine dyktige skreddere - hit valfartet overklassen 
fra hele Europa. St. Gallen kan skilte med hele 28 
severdigheter på Sveits liste over arv av nasjonal 
betydning, og en rekke museum, som blant annet 
tekstilmuseet og kunst- og naturhistorisk museum.  

Dag 5: Båttur Bodensjøen
En båttur på Bodensjøen er ren avslapping for 
kroppen. I utstrekning er Bodensjøen, eller Det 
Svabiske Hav som den også blir kalt, større enn 
Mjøsa. Vi senker skuldrene og nyter det som 
passerer vår vei. 

Dag 6: Liechtenstein
Vi tar den korte turen til lilleputtstaten Liechten-
stein, som er inndelt i to landskap – Oberland og 
Unterland.  Vi skal til Oberland, og kommunen 
Triesen. Her har Telser Distillery i 130 år fremstilt 
forskjellige spritholdige drikker basert på frukt og 
urter, samt whisky, gin og en spenstig «øl-sprit»! Vi 
tilbringer tid her hos familien Telser, smaker på 
gode drikker og spiser et lett måltid.

Dag 7: Hviledag Bregenz
Bregenz er en behagelig by og hotellet vårt ligger 
slik til at man enkelt kan ta seg rundt til fots for litt 
egentid. Reiseleder kan gi tips til hva man bør gjøre. 

Dag 8: Vingårdsbesøk
Vår siste dag blir i landlige omgivelser, blant 
vinranker og vinbønder på den tyske siden av 
Bodensjøen, i Hagnau am Bodensee. Vinen som 
kommer fra druer dyrket ved Bodensjøen 
karakteriseres gjerne som delikat og livlig. Vi skal til 
Winzerverein Hagnau – stiftet 1881. De forteller 
om vinproduksjon og vi får smake de edle dråper.

Dag 9-11: Bregenz-Göttingen 
-Hirtshals-Stavanger/Bergen
Turen går nordover med overnatting i Göttingen 
og videre til Hirtshals for å ta Fjord Line hjem.

Fire land

19

Klassisk ferie
Bussferie



Fire land 
11 dg/10 netter

DATO 
3/6–13/6 2016

PRIS PR. PERSON

Bergen kr. 15.550,-  
Stavanger kr. 15.180,-*
AVREISESTED

Bergen/Stavanger

INKLUDERT I GRUNNPRISEN

• Bussreisen i komfortabel turbuss
• Fjord Line t/r i dbl, innvendig lugar
• 8 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 10 frokost, 10 (*9) middag 
• Utflukter som beskrevet i programmet
• Reiseleder

EVT. TILLEGG PR. PERSON

Avbestillingsbeskyttelse kr. 500,- 
Enkeltrom/lugar t/r kr. 2.750,- 
 
Les mer om turen på tide.no/ferie

Dag 1-2: Bergen/Stavanger- 
Hirtshals-Göttingen
Vi reiser med Fjord Line sin båt ut fra Bergen, og 
går innom Stavanger på vei til Hirtshals i Danmark. 
Frokost om bord før vi  kjører sørover til Hotel 
Rennschuh i Göttingen.

Dag 3: Göttingen-Bregenz
Vi fortsetter til Bregenz og vårt hotell, Mercure 
Hotel Bregenz City, hvor vi skal bo 6 netter. 
Festspillbyen Bregenz er en hyggelig by som ligger i 
sørøstenden av Bodensjøen. 

Dag 4: St. Gallen
I dag skal vi besøke St. Gallen i Sveits. Byen kalles 
ofte skredderbyen, da den tidligere var viden kjent 
for sine dyktige skreddere - her valfartet overklasse-
ne fra hele Europa. St. Gallen kan skilte med hele 
28 seerverdigheter på Sveits liste over arv av 
nasjonal betydning, og en rekke museum, som blant 
annet tekstilmuseet og kunst- og naturhistorisk 
museum.  

Dag 5: Båttur Bodensjøen
En båttur på Bodensjøen er ren avslapping for 
kroppen. I utstrekning er Bodensjøen, eller Det 
Svabiske Hav som den også blir kalt, større enn 
Mjøsa. Vi senker skuldrene og nyter det som 
passerer vår vei. 

Dag 6: Liechtenstein
Vi tar den korte turen til lilleputtstaten Liechten-
stein, som er inndelt i to landskap – Oberland og 
Unterland.  Vi skal til Oberland, og kommunen 
Triesen. Her har Telser Distillery i 130 år fremstilt 
forskjellige spritholdige drikker basert på frukt og 
urter, samt whisky og gin – og en spenstig 
«øl-sprit»! Vi tilbringer tid her hos familien Telser, 
smaker på gode drikker og spiser et lett måltid.

Dag 7: Hviledag Bregenz
Bregenz er en behagelig by og hotellet vårt ligger 
slik at man enkelt kan ta seg rundt til fots for litt 
egentid. Reiseleder har opplegg for de som ønsker. 

Dag 8: Vingårdsbesøk
Vår siste dag blir i landlige omgivelser, blant 
vinranker og vinbønder på den tyske siden av 
Bodensjøen, i Hagnau am Bodensee. Vinen som 
kommer fra druer dyrket ved Bodensjøen 
karakteriseres gjerne som delikat og livlig. Vi skal 
tilWinzerverein Hagnau – stiftet 1881. De forteller 
om vinproduksjon og vi får smake de edle dråper.

Dag 9-11: Bregenz-Göttingen 
-Hirtshals-Stavanger/Bergen
Turen går nordover med overnatting i Göttingen 
og litt grensehandel før vi reiser videre til Hirtshals 
for å ta Fjord Line hjem til Stavanger og Bergen.

Langtidsferie
Sol & bad

Fire land

Det er nesten umulig å beskrive skjønnheten disse fire 
land kan by på. Grønne, frodige og fagre landskap,  
pittoreske landsbyer og «gemütliche» små og store 
byer. I slike omgivelser er det godt å være!

På restauranten Koks i Torshavn 
får du servert dramatisk “nynor-
disk” mat med helt spesielle, 
kortreiste råvarer. 

Vi besøker 
Sveits, Tyskland, 
Østerrike og  
Liechtenstein.

Er dette kun enkeltrom eller 
lugar?!

    Klassisk ferie
             Bussferie
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Operatur Oslo

En operatur til Oslo er en opplevelse på flere plan. Du får oppleve 
Operaen i seg selv der taket er blitt den største turistattraksjonen 
i Oslo og du får oppleve operaen «Figaros Bryllup».

Figaros bryllup har moret publikum i godt over 200 år. Mozarts 
melodiske oppfinnsomhet er grenseløs, humoren herlig, og de 
sterke følelsene i operaen er fortsatt smertefullt gjenkjennelige. 
Fra de energiske åpningstonene til den gripende slutten, tegner 
Figaros bryllup et bredt bilde av menneskets begjær: fra Cheru-
binos naive entusiasme, over Grev Almavivas rå lyst, til Grevinnens 
såre resignasjon og tilgivelse. Vær med på en stor opplevelse. 

Operatur
3 dg/2 netter

DATO 
10/6–12/6 2016

PRIS PR. PERSON

kr. 4.490,-  
INKLUDERT I GRUNNPRISEN

• Bussreisen i komfortabel turbuss
• 2 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 2 frokost, 2 middag 
• Operabillett og byrundtur Oslo
• Reiseleder

EVT. TILLEGG PR. PERSON

Avbestillingsbeskyttelse kr. 500,- 
Enkeltrom kr. 800,- 
 
Les mer om turen på tide.no/ferie

Klassisk ferie
Kulltur

KYSTEN ER KLAR!
Drømmer du om det store eventyret?

Bestill verdens vakreste sjøreise hos Tide.  
Våre erfarne Hurtigruten-konsulenter hjelper deg gjerne  
med å finne din drømmereise, enten du vil langs Norgeskysten  
eller utforske polare områder med Explorer. 

Kontakt oss på telefon 05505 eller epost: reiser@tide.no

Å seile under midnattssolen gjør 
denne reisen enda mer storslagen

Fo
to

: H
urtig

ruten.no



Madeira

Dag 1: Bergen–Madeira
Direktefly fra Bergen til Madeira. Transferbuss til 
hotellet for innsjekk. Vår bagasje sendes direkte fra 
flyet til vårt hotell; Girassol 4*. Middag på hotellet. 

Dag 2-7: Madeira 
En uke på Madeira! Nyt den i ro eller meld deg på 
en utflukt. Det er flere å velge mellom. 

Byrundtur  
I Funchal er det et myldrende folkeliv. Er det ditt 
første besøk eller er det en stund siden sist, er 
orienteringsturen en fin måte å bli kjent på. Vi 
besøker den gamle bydelen, fiskemarkedet og ser 
stedet der den første bosetning fant sted på 
Madeira. Her er det marked og blomster er 
markant. Kjøp gjerne håndverksartikler og broderi 
da vi besøker et broderisenter. Vi besøker også den 
botaniske hagen. Halvdagstur. Ca. EUR 30,-.

Øyrundtur 
Turen går langs sørkysten til den idylliske 
fiskerlandsbyen Câmara de Lobos. Vi fortsetter mot 
Cabo Girão (580), Europas høyeste havklippe. Nyt 
utsikten og vi gjør stopp i Ribeira Brava. Vi 
fortsetter mot den dramatiske nordkysten til São 
Vicente, en av de eldste landsbyene på øya, kjent 
for sine pittoreske gater og kirken i barokk stil. 
Videre til Seixal og Porto Moniz, velkjent for sine 
naturskapte havbassenger og som er den nord- 

vestligste byen på Madeira. Vi spiser lunsj på et 
hyggelig sted underveis.. Heldagstur. Ca. EUR 50,-.

Levadavandring 
En fantastisk naturopplevelse og en herlig fottur 
langs en av Madeiras vanningskanaler, ”levada”. 
Etter turen på ca. 6 km, reiser vi med buss til 
Camacha, som er sentrum for kurvfletting på øya. 
Vi spiser en lett lunsj. Halvdagstur.  Ca. EUR 30,-.

Nonnenes dal – Curral das Ferreiras 
Vi reiser til hjertet av Madeira, Nonnenes dal. 
Første stopp blir på en utkikkspost over dalen, før 
vi besøker dalens lille isolerte by, Curral das 
Ferreiras. Turen avsluttes med et besøk i Monte, og 
den berømte kirken hvor den siste Habsburgske 
keiseren er begravet. Halvdagstur. Ca. EUR 25,-.

Espetada aften 
Rett utenfor Funchal ligger restauranten som byr 
på en tradisjonell Madeira-kveld med underhold-
ning i form av fadosang (portugisisk musikk) og 
tilhørende folkedans. Det blir servert Espetada, 
meterlange grillspyd. Vi får oppleve både sangen og 
dansen. Kveldsutflukt.  Ca. EUR 40,-. 

Dag 8: Madeira-Bergen 
Etter frokost går ferden mot flyplassen for 
returreisen direkte fra Madeira til Bergen.

Turen går til den blomstrende og gjestfrie øya i  
Atlanterhavet, med sitt milde klima og frodige land-
skap. Her kan vi se vakre fosser og skoger, en  
fantastisk flora og fjell som stiger opp fra havet.

En vandring langs vannings-
kanaler, levadaer, gir en flott 
opplevelse.

Typiske Madeira-hus i Funchal.

Madeira - blomsterbuketten 
i Atlanterhavet. En frodig øy 
hvor blomster og frukttrær 
trives.

Madeira 
8 dg/7 netter

DATO 
26/6–3/7 2016

PRIS PR. PERSON

kr. 10.700,-
AVREISESTED

Bergen

INKLUDERT I GRUNNPRISEN

• Flyreisen Bergen-Madeira t/r
• Busstransfer t/r flyplass-hotell
• 7 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 7 middag, 7 frokost
• Reiseleder

EVT. TILLEGG PR. PERSON

Avbestillingsbeskyttelse kr. 500,- 
Enkeltrom kr. 1.100,- 
Utflukter, se ca.priser i program. 
Bestilles hos reiseleder på Madeira. 

Turen arrangeres i samarbeid med 
Vitaltours.

Les mer om turen på tide.no/ferie

Klassisk ferie
Temareise
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Dag 1: Bergen–Oslo
Tidlig start fra Bergen. Vår turbuss kjører østover 
til Oslo. For gjester fra Østlandet er det fremmøte 
på Vippetangen på DFDS Seaways terminal på 
ettermiddagen. Vi stevner ut Oslofjorden med et av 
DFDS sitt flotte skip. Her er det muligheter til både 
å slappe av på dekk og å handle i tax-free butikken. 
Vi samles til felles middag.

Dag 2: København-Rønne
Frokost om bord, før skipet legger til i København. 
Vi tar en liten rundtur i København før vi kjører 
over den fantastiske, flotte Øresundsbroen, også 
kjent fra TV-serien «Broen». Vi får et godt inntrykk 
av det flate jordbruksområdet i Syd-Skåne på veien 
til Ystad, hvor vi tar ferge over til Rønne. Etter en 
fin båttur er vi framme i ferieparadiset og tar inn på 
Hotel Griffen i Rønne. Det er tid for å gjøre det 
første bekjentskap med byen og havnen. Vi samles 
til middag om kvelden.

Dag 3-4: Bornholm
Vi skal på utflukt begge dager med lokalguide. På 
turen til den nordlige delen av øya oppleves en helt 
annen natur enn den vi finner på sydspissen. På vei 
mot nordspissen og den mektige borgruinen 
Hammershus, kjører vi gjennom noen små 
pittoreske fiskerlandsbyer. Det kuperte klippeland-

skapet på denne delen av øyen er karakteristisk. Det 
er også Østerlars Rundkirke som vi besøker. 
På sydspissen besøker vi det imponerende 
landskapet Dueodde. Den hvite sanden her er så fin 
at den tidligere ble benyttet i timeglass. Det blir 
også et besøk til Snogebæk Røgeri hvor vi får 
smake en tradisjonell fiskebuffé. 
I løpet av disse to dagene vil det bli litt tid på 
egenhånd. Vi vil anbefale et besøk i den gamle 
bydelen i Rønne. Her finner vi smale og krokete 
brosteinsbelagte gater, fargerike hus, stokkroser og 
gamle gatelykter. Vi har lunsj underveis på 
utfluktene og om kvelden samles vi til felles middag 
på hotellet.

Dag 5: Rønne-København
Etter frokost blir det tidlig avreise fra Bornholm. Vi 
tar en rundtur i Ystad og ser noen av stedene som 
er omtalt i Henning Mankells berømte bøker om 
politimannen Kurt Wallander før vi kjører til 
København.  Her blir det avgang med DFDS 
Seaways sin komfortable båt på ettermiddagen. Vi 
nyter båtreisen og samles så til middag.

Dag 6: Oslo-Bergen
Frokost om bord, før ankomst Oslo på morgenen. 
Bussen kjører Hallingdalen og Hemsedal, via 
Lærdalstunnelen og Voss tilbake til Bergen. 

Et lite stykke Danmark – men annerledes. Bornholm 
kan takke havet og klippene for sitt milde klima, og  
leiet i Østersjøen for de mange solskinnstimene.

Bornholm

Bornholm 
6 dg/5 netter

DATO 
2/7–7/7 2016

PRIS PR. PERSON

kr. 10.440,-

AVREISESTED

Bergen/Oslo

INKLUDERT I GRUNNPRISEN

• Bussreisen i komfortabel turbuss
• Oslo-København  t/r i dbl, innv. lugar 
• Ystad-Rønne t/r 
• 3 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 5 middag, 5 frokost, 2 lunsj 
• utflukter iht program
• Reiseleder

EVT. TILLEGG PR. PERSON

Avbestillingsbeskyttelse kr. 500,- 
Enkeltroms/lugartillegg kr. 2.100,- 
Rom med balkong/havutsikt kr. 650,-

Les mer om turen på tide.no/ferie

    Klassisk ferie
             Bussferie
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Årsdale Mølle, en av Bornholms 
mange vindmøller.



Gardasjøen med 
Verona

Gardasjøen 
13 dg/12 netter

DATO 
9/7–21/7 2016

PRIS PR. PERSON

Bergen kr. 15.950,- 
Stavanger kr. 15.580,-*
AVREISESTED

Bergen/Stavanger

INKLUDERT I GRUNNPRISEN

• Bussreisen i komfortabel turbuss
• Fjord Line t/r i dbl, innvendig lugar
• 10 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 12 frokost, 12 (11*) middag
• Reiseleder

EVT. TILLEGG PR. PERSON

Avbestillingsbeskyttelse kr. 500,- 
Enkeltrom/lugar t/r kr. 2.950,- 
Utvendig lugar t/r (dbl) kr. 200,-  
 
Utflukter (bør bestilles på forhånd)! 
 
Les mer om turen på tide.no/ferie

Dag 1-3: Norge–Hirtshals- 
Hannover-Kufstein
Vi reiser med Fjord Line sin båt fra Bergen og 
Stavanger til Hirtshals. Frokost ombord før vi 
fortsetter turen gjennom Danmark til Hannover i 
Tyskland for middag og overnatting. Ferden går 
videre sørover i Tyskland og til Kufstein, for 
middag og overnatting på hotell.

Dag 4: Kufstein - Gardasjøen 
Frokosten inntas og vi fortsetter forbi Innsbruck, 
over den berømte Europabrücke og gjennom 
Brennerpasset inn i Italia. Vi får en flott utsikt av 
fascinerende alpelandskap fra bussen. Vel fremme 
ved feriemålet vårt; Gardasjøen sjekker vi inn for 6 
netter på komfortable Hotel Eurocongressi****.

Dag 5-9:Gardasjøen 
Vi nyter fem hele dager i vakre omgivelser ved 
Italias største innsjø, Gardasjøen. Her finnes alt; fra 
bade- og båtliv til høyfjell og fossejuv, beiteland og 
vingårder, musikk og markeder, stillhet og uteliv, 
brede strandpromenader og stier langs svimlende 
stup og en eventyrlig blomsterprakt.Du velger selv 
hvordan tiden disponeres, men utflukter arrangeres 
av reiseleder hver dag. 

Besøk på en vingård og båttur på Gardasjøen er to 
av dem. En dagstur til vakre Venezia står og på 
menyen og, ikke minst, skjønne Verona. Dette er 

Romeo & Julies by og i den ligger også Arena di 
Verona, verdens eldste operascene. Sammen med 
tusenvis av andre operaelskere kan du la deg 
forføre av operaen «Aida» en italiensk, varm 
sommerkveld. 

NB! Utfluktene er ikke inkludert i prisen, og bør 
bestilles på forhånd. . 

Dag 10: Gardasjøen–Nürnberg 
I dag må vi ta farvel. Som når vi kom, kan vi også i 
dag forvente en etappe full av naturopplevelser. 
Etter frokost kjører vi mot Brennerpasset og videre 
til alpelandet Østerrike. Passerer Innsbruck og 
kjører inn i Tyskland sør for Garmisch Partenkir-
chen. Videre nordover gjennom Bayern og opp til 
Nürnberg der det blir middag og overnatting. 

Dag 11: Nürnberg – Hamburg 
Etter frokost tar vi fatt på dagens etappe som går 
nordover gjennom Tyskland. Vi kommer frem til 
Hamburg der vi tar inn på vårt hotell for natten.

Dag 12:Hamburg-Hirtshals 
Etter frokost kjører vi videre nordover og gjennom 
Schleswig-Holstein til Danmark og til Nord-Jylland. 
Vi spiser middag på Tylstrup før avreise med Fjord 
Line fra Hirtshals kl. 20.00. Vi koser oss om bord. 

Dag 13: Stavanger-Bergen
Frokost om bord før ankomst Stavanger og Bergen.

Blant sypresser, olivenlunder og sitrontrær titter det 
frem skjønne landsbyer rundt Gardasjøen. Man får 
utforske kulinariske tradisjoner både på tallerkenen og 
i glasset, og spennende utflukter er aldri langt unna.

Klassisk ferie
Temareise
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Kjeksen Biscotti er tørr og hard, 
og dyppes gjerne i Vin Santo, en 
søt dessertvin.

Valgfri utflukt (ikke inkl.) til sjarmerende Verona, hvor den utendørs 
Arena gir en spektakulær ramme rundt operaforestillingen; Aida.

Limone sul Garda, en  
av de sjarmerende  
byene ved Gardasjøen.

Klassisk ferie
Temareise



Langtidsferie
Sol & bad

Cruise til Østersjøens perler

Dag 1-2: Norge-Stockholm
Busstur fra Bergen til Stockholm over to dager. 
Dag 1 ender i Oslo der vi har middag og 
overnatting på Scandic Oslo City Hotel. Tidlig start 
dag 2, påstigning for gjester fra Østlandet ved 
hotellet. Vi kjører så til Stockholm og går om bord i 
Royal Caribbeans flotte skip, Serenade of  the Seas. 
Vi setter kursen gjennom den flotte skjærgården og 
videre ut i Østersjøen. Et bredt utvalg av fasiliteter 
finnes om bord og om kvelden får vi tildelt bord i 
restauranten for middag.

Dag 3: Helsinki
Vi ankommer Finlands hovedstad Helsinki om for- 
middagen. Byen har fått kulturell innflytelse både 
fra øst og vest, og de ulike periodene kan tydelig 
sees igjen i byens arkitektur. Tidlig kveld seiler vi 
videre østover i Finskebukten mot St. Petersburg.

Dag 4-5: St.Petersburg
Ankomst St. Petersburg om morgenen. Byen blir 
ofte kalt ”Nordens Venezia” der den ligger ved 
elven Nevas munning, på over 100 øyer bundet 
sammen med et utall broer. Byen regnes som 
Russlands kulturhovedstad med en fasinerende 
arkitektur og utsmykking, som bærer tydelig preg av 
de russiske tsarene. St. Petersburg byr på mange 
kjente skatter, og vi har to dager til å utforske 
denne spennende byen. Vi seiler fra St. Petersburg 
andre ettermiddag.

NB. Visum er ikke nødvendig i St. Petersburg 
dersom man følger skipets organiserte utflukter. 

Dag 6: Tallinn
Vi ankommer Estlands hovedstad Tallinn om 
morgenen. Her anbefales et besøk i gamlebyen! Den 
preges av sine bymurer, slott, krokete gater og smug, 
og kirkebygninger fra forskjellige epoker. Hele dagen 
i Tallinn og avgang om ettermiddagen. 

Dag 7: Riga
Vi ankommer Riga, Latvias hovedstad om formid-
dagen, og her bør du også besøke gamlebyen. Riga 
er den største byen i de tre baltiske landene. Besøke 
byens Rådhusplass, som er omgitt av vakre mid-
delalderhus. Mest karakteristisk er byens domkirke, 
som er en blanding av flere stilarter. Vi forlater Riga 
tidlig kveld.
 
Dag 8: til sjøs
Vi tilbringer dagen til sjøs og kan nyte et bredt 
utvalg av fasiliteter om bord.  
 
Dag 9-10: Stockholm-Norge
Frokost før vi ankommer Stockholm tidlig morgen. 
Vår turbuss tar oss vestover gjennom Sverige til 
Norge. Ankommer Oslo om ettermiddagen, hvor 
det blir middag og overnatting. Siste dag fort-
setter vi over fjellet til Bergen med ankomst sen 
ettermiddag.

Pakk ut kofferten en gang – opplev nye steder hver 
dag! Bli med på cruise i Østersjøen ombord i det 
stolte skipet «Serenade of the Seas» og opplev  
Helsinki, St. Petersburg, Tallinn og Riga. 

Serenade of the Seas - med  
alt man kunne ønske seg av 
fasiliteter om bord.

Østersjøcruise
10 dg/9 netter

DATO 
9/7–18/7 2016

PRIS PR. PERSON

Innvendig lugar kr. 14.490,- 
Utvendig lugar kr. 15.490,- 
Lugar med balkong kr. 19.190,-

AVREISESTED

Bergen/Oslo

INKLUDERT I GRUNNPRISEN

• Bussreisen Bergen–Stockholm t/r
• 2 netter på hotell i Oslo i delt dbl-rom 
• Cruise i valgt lugar med helpensjon 
• Skatter og avgifter og tips 
• Reiseleder

EVT. TILLEGG PR. PERSON

Avbestillingsbeskyttelse kr. 500,-
Enkeltugartillegg kr. 4.900,- 
Enkeltromstillegg kr. 600,- 
Utflukter

Les mer om turen på tide.no/ferie

Opplev Helsinki,  
St. Petersburg, 
Tallinn og Riga.

    Klassisk ferie
             Cruise
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RüdesheimLangtidsferie
Sol & bad

Dag 1: Norge–Hirtshals
Avreise med Fjord Lines flotte båt fra Bergen tidlig 
ettermiddag, fra Stavanger på kvelden, til Hirtshals. 
Middag ombord for gjestene som går på i Bergen.

Dag 2: Hirtshals-Hannover 
Etter frokost om bord før ankomst til Hirtshals  
fortsetter turen gjennom Danmark til Tyskland. Vi 
passerer Hamburg og kommer frem til Hannover 
der det blir middag og overnatting på vårt hotell.

Dag 3: Hannover-Rüdesheim 

Turen går videre gjennom Tyskland og til den 
sjarmerende vinbyen Rüdesheim der vi tar inn 
på Hotell Trapp for fire netter. Hotellet er et  
hyggelig familiedrevet hotell, sentralt i Rüdesheim. 

Dag 4: Rüdesheim 
Rhinen er en av de viktigste elvene i Europa og i 
dag skal vi på båttur. Vi seiler nordover til St. 
Goarshausen, der vår buss venter. Vi skal besøke 
Loreley klippen før vi nyter en piknik i det fri. Vi 
samles til middag på hotellet om kvelden.

Dag 5: Rüdesheim 
Idylliske Moseldalen er vårt mål for dagen. Her er 
dalsidene bratte og temperaturen høy. Derfor er 
området godt egnet for dyrking av vindruer og 

viden kjent for sin gode hvitvin. Vi kjører blant 
vingårder og sjarmerende småbyer og besøker 
Cochem, med sin storslåtte middelalderborg.  

Dag 6: Rüdesheim 
Etter frokost har du dagen fri til egen disposisjon. 
Du kan besøke det imponerende lirekassemuseet 
eller ta fergen over til Bingen for shopping. Du kan 
ta taubanen, over vinrankene, til det imponerende 
Niederwald Denkmal-monumentet med flott utsikt 
over området. Denne kvelden blir det vintesting 
hos en lokal produsent før vi avslutter med middag 
på den kjente vinrestauranten Rüdesheimer Schloss. 

Dag 7: Rüdesheim-Bremen 

Vi forlater Rüdesheim etter frokost, og kjører nord-
over langs Rhinen. Vi gjør en stopp i Köln, byen 
med den kjente katedralen. Videre til Bremen, 
hansabyen, der vi tar inn på vårt hotell.

Dag 8: Bremen-Hirtshals 
Det bærer forbi Hamburg, gjennom Schleswig-Hol-
stein, til Danmark. Handlestopp på grensen før vi 
fortsetter til Hirtshals for avreise med Fjord Line. 

Dag 9: Stavanger-Bergen 
Frokost om bord. Ankomst Stavanger tidlig morgen 
og videre til Bergen med ankomst tidlig ettermiddag.

En tur for livsnytere! Det syder av folkeliv og tyroler-
musikk i de trange smauene i Rüdesheim. I dette  
kjente og vakre vindistriktet ved Rhinens bredde finner 
du idylliske byer, flotte vinmarker, borger og slott.

Rüdesheim regnes av mange 
for et av Tysklands flotteste 
områder.

Rüdesheim 
9 dg/8 netter

DATO 
20/7–28/7 2016

PRIS PR. PERSON

Bergen kr. 11.950,- 
Stavanger kr. 11.580,-*
AVREISESTED

Bergen/Stavanger

INKLUDERT I GRUNNPRISEN

• Bussreisen i komfortabel turbuss
• Fjord Line t/r i dbl, innvendig lugar
• 6 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 8 frokost, 8 (*7) middag, 1 pikniklunsj 
• Vinsmaking 
• Utflukter som beskrevet i programmet
• Reiseleder

EVT. TILLEGG PR. PERSON

Avbestillingsbeskyttelse kr. 500,- 
Enkeltrom/lugar t/r kr. 2.200,- 
Utvendig lugar t/r (dbl) kr. 200,-

Les mer om turen på tide.no/ferie

Klassisk ferie
Bussferie
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Færøyene 
5 dg/4 netter

DATO 
14/7–18/7 2016

PRIS PR. PERSON

kr. 11.990,-

AVREISESTED

Bergen 
 
INKLUDERT I GRUNNPRISEN

• Flyreisen direkte Bergen–Færøyene t/r
• Busstransport på Færøyene
• 4 hotellovernattinger
• 4 frokost, 4 middag, 2 lunsj
• Utflukter som beskrevet i programmet
• Reiseleder

EVT. TILLEGG PR. PERSON

Avbestillingsbeskyttelse kr. 500,-
Enkeltrom kr. 2.100,-

 

Les mer om turen på tide.no/ferie

Dag 1: Bergen–Færøyene
Vi flyr direkte fra Bergen med Atlantic Airways til 
Vágar, hvor vår buss venter og vi kjører fjellveien, 
med flott panoramautsikt, til Torshavn. Innsjekk på 
Hotel Føroyar i sentrum av Torshavn, som blir vår 
“base” under oppholdet på Færøyane i fire netter 
med frokost og middag.

Dag 2: Tórshavn og  Kirkjubøur
Etter frokost blir vi hentet av buss og guide på 
hotellet og vi kjører til sentrum. Der skal vi bli med 
på en omvisning til fots med lokal guide og vi får 
oppleve de gamle historiske bydelene av Torshavn. 
Vi ser blant annet de små husene med sine sorte 
tak, Tinganes, der parlamentet holder til, den gamle 
del Úti á Reyni, og vi passerer domkirken i sentrum.  
Om ettermiddagen blir det utflukt til Kirkjubøur, 
Færøyanes kulturelle senter. Her ble Kong Sverre 
født. Det blir også besøk på Kongsbondegarden, 
drevet av 17. generasjoner kongsbønder. I den 
gamle røykstova blir det servert kaffe og kake. Vi 
ser St. Magnus katedralen og Ólav´s kirken fra år 
1111, som fungerer som soknekirke den dag i dag. 
Vi drar så tilbake til vårt hotell for middag.

Dag 3: Vestmanna
Utflukt med båt til de fantastiske fugleklippene i 
Vestmanna. På veien til vår båt passerer vi bygda 
Kvivik, der vi kan se spor fra vikingtiden. Vi starter 

båtturen til fuglefjellene og seiler tett langs de 
tårnhøye klippene og inn i grotter – en fantastisk 
opplevelse! Her må vi huske å ta med kamera. Vel 
tilbake fra båtturen blir det lunsj i havnen. 
Ettermiddagen til fri disposisjon i Torshavn.

Dag 4: Nordøyene
I dag blir det tur til Nordøyene. Vi skal oppleve 
Færøyenes nest største by, Klaksvik, kjent for sin 
fiskeindustri. I tunnelen som forbinder Bordøy med 
Nordøyene, kan vi se lyskunst av den lokale 
kunstner Trondur Patursson. I Klaksvik besøker vi 
den interessante Christianskirke. Vi fortsetter til 
bygden Vidareidi, hvor lunsj serveres i hjemlig 
hygge hos Elisabeth. Deretter rusler vi en tur i 
Vidareidi før vi setter kursen tilbake til hotellet.

Dag 5: Tórshavn – Bergen
Etter en tidlig frokost kjører vi til flyplassen, for vår 
avgang med Atlantic Airways direkte tilbake til 
Bergen. 

Færøyene blir av National Geographic Traveler  
betegnet som “Autentiske, bevart og ekte”. Gresset er 
saftig og grønt, luften er bitende frisk. Folket er ens- 
artet og fåtallig, men likevel travelt og blomstrende. 

Færøyene
Færøyene byr på vakkert 
landskap, frodig natur og 
rikt fugleliv. 

    Klassisk ferie
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Påsketur
Kultur

England og Yorkshire

England 
7 dg/6 netter

DATO 
23/8–29/8 2016

PRIS PR. PERSON

kr. 13.960,-

AVREISESTED

Bergen 
(Oslo/Stavanger på forespørsel)

INKLUDERT I GRUNNPRISEN

• Flyreisen Norge-England t/r
• Busstransfer i England
• 6 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 6 middag, 6 frokost 
• utflukter  og guidet rundtur iht program
• Reiseleder

EVT. TILLEGG PR. PERSON

Avbestillingsbeskyttelse kr. 500,- 
Enkeltromstillegg kr. 3.500,-

Les mer om turen på tide.no/ferie

Dag 1: Bergen – London – 
Oxford – Stratford-upon-Avon 
Avreise fra Bergen direkte til London. Engelsk tur- 
buss til Oxford der vi stopper for å gå i inspektør 
Morse sine fotspor og besøke et av Oxfords mange 
College. Videre til sjarmerende Stratford-upon-
Avon, William Shakespeare’s by. Vi tar inn på vårt 
hotell for to netter

Dag 2: Stratford-upon-Avon
Etter frokost skal vi på tur i Stratford. Med guide 
besøker vi bl.a. Shakespeare sitt fødested, hans «New  
Place» og Holy Trinity Church der vi ser hans grav.  

Dag 3: Stratford-Harrogate 
Frokost og avreise nordover. Vi gjør flere stopp og 
spesielt på praktfulle Chatsworth House, som er 
sete for Hertugen av Devonshire. Deretter reiser vi 
til Harrogate i Nordlige Yorkshire, et fint utgangs- 
punkt for utforsking av Yorkshire og York. Her 
sjekker vi inn for fire netter med frokost og middag  

Dag 4: York
I dag blir full dag i York med lokal guide som vil ta 
oss med på en spasertur. Vi er innom York Minster, 
den kjente katedralen på omvisning med en Minster 
guide. I Jorvik Viking Centre får vi innblikk i Yorks 
vikinghistorie. Resten av dagen til fri disposisjon. 

Dag 5: North Yorkshire
Vi skal oppleve North Yorkshire Moors National 
Park, kjent fra serien ”Med hjartet på rette staden”, 
og vi skal innom Goathland, kjent som ”Aidens-
field” fra samme nevnte tv-serie. Her finner vi både 
puben og bilverkstedet. Vi drar mot kysten og til 
Whitby. Denne gamle fiskerlandsbyen har en egen 
sjarm og vi rusler rundt med lokal guide.  

Dag 6: West Yorkshire
I dag går ferden til West Yorkshire og vi besøker 
steder som Esholt, også kjent fra Tv serier, Saltaire 
Heritage Village som er på UNESCO’s verdens-
arvliste og Haworth, kjent for Charlotte Brontë 
som skrev Jane Eyre og er verdensberømt forfatter. 
Vi besøker stedet og blir kjent med hennes 
familiehistorie. 

Dag 7: Harrogate–Manchester 
–Bergen
Først frokost,  så er det tid for å starte avreise for 
turen mot Manchester og flyet hjem. Vi stopper 
flere steder, blant annet RHS Harlow Carr Garden 
et av de offentlige hageanlegg i England. Et 
hyggelig stopp før vi kjøret til Skipton, en skjønn 
by å tilbringe noe timer i før vi fortsetter til 
Manchester. Avreise med kveldsfly til Bergen.  

Yorkshire er et populært område i Midt-England, 
velkjent fra bl.a TV serien ”Med Hjartet på rette  
staden”. Med oss får vi også Oxford, Stratford-upon-
Avon, York og vikingbyen Jorvik.

Shakespears hjemby - den 
sjarmerende Stratford-up-
on-Avon.

Klassisk ferie
Bussferie
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hører med.



Dag 1: Norge–Bologna
Vi flyr via København til Bologna og kjører så 
sørover til Montebonello, 30 km utenfor Firenze. 
Dette blir vår base de 3 nettene i Toscana, på hotel 
Pian d’Ercole. Felles middag på hotellet hver kveld. 

Dag 2: Firenze
Vi begynner dagen i Firenze, Toscanas hovedstad. 
Firenze byr på kunstskatter, palass, butikker og en 
bykjerne fra middelalderen. De staselige kirkene og 
renessansepalasser dominerer bildet. Etter lunsj, på 
vei tilbake, blir det vinsmaking på Castello del 
Trebbio, en toskansk borg fra 1100-tallet.

Dag 3: Siena
Siena, en vakker by med smale gater og middelal-
derbygninger i rosa murstein. I likhet med Roma er 
Siena bygd på sju åser. Dette gir helning i nesten 
alle gater, og gjør byen morsom å utforske. 
Katedralen Duomo er en av Italias fineste med en 
spektakulær blanding av skulpturer, malerier og 
arkitektur.
 
Dag 4: Lucca-Pisa-Cavi Borgo
Fra Toscana flytter vi oss til Liguria og Cavi Borgo, 
der vi skal bo i 4 netter. På veien besøker vi Lucca, 
en av de mest sjarmerende byene i Toscana, helt 
omgitt av en 4 km lang festningsmur. Puccini ble 
født her. I Pisa får vi oppleve hvor skjevt tårnet 

virkelig er! Lunsj på en gammel vingård, Torre a 
Cenaia. Innsjekk på hotel Doria, med felles middag 
på hotellet hver kveld.

Dag 5: Cinque Terre
Den største av byene er Monterosso og den 
vakreste, med sin maleriske havn, er Vernazza. 
Mellom Manarola og Riomaggiore vandres det på 
den kjente kjærlighetsstien. Men det går også tog 
mellom byene, det blir vårt framkomstmiddel i dag.

Dag 6: Cinque Terre
Båttur langs den vakre Liguriske kysten og 
nasjonalparken Cinque Terre. Her ligger de fem 
kjente og fargerike byene Monterosso, Vernazza, 
Corniglia, Manarola og Riomaggiore. Båten ligger 
til ved fire av de fem byene og vi går i land i en av 
dem.

Dag 7: Portovenere
Lenger sør ligger vakre Portovenere med sin utrolig 
flotte havn, sin gamle festning, kunstnerhus og 
kirker. Også den på UNESCOs kulturarvliste. Vi 
tar oss dit med båt fra La Spezia, for så å ta vår 
buss hjem igjen.

Dag 8: Milano-Norge
Da er tiden kommet for å reise hjem. Busstransport 
til flyplassen i Milano, fly via København til Norge. 

Sypresser, olivenlunder, vinmarker og unike byer  
kjennetegner vakre Toscana. Cinque Terre er små 
landsbyer fylt til randen av fargerike hus - med det 
turkise havet like ved. Vakrere blir det bare ikke! 

Ingen reise til Italia er komplett 
uten pizza.

Toscana 
8 dg/7 netter

DATO 
14/9–21/9 2016

PRIS PR. PERSON

fra kr. 12.850,- 
(priser varierer noe etter avreisested)

AVREISESTED

Bergen/Oslo/Stavanger

INKLUDERT I GRUNNPRISEN

• Flyreisen Norge-Italia t/r
• Transport under oppholdet iht program
• 7 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 7 middag, 7 frokost, 1 lunsj 
• utflukter iht program
• Reiseleder

EVT. TILLEGG PR. PERSON

Avbestillingsbeskyttelse kr. 450,- 
Enkeltromstillegg kr. 1.770,-

Les mer om turen på tide.no/ferie

    Klassisk ferie
            Temareise
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Gruppeturer
Festival og 

arrangement

Mat &  
drikke

Aktiv
ferie

Til fjern 
& nær

Hygge og 
fellesskap

Uansett
reisemåte

Vi i Tide organiserer turer for bedrifter, vennegjenger og andre grupper.
En ferie med innhold skaper godt samhold, gode opplevelser og minner som varer.  

Vi skreddersyr turen til din gruppe, og ønsker at vår entusiasme og  
lidenskap for reisene skal smitte. 

Kontakt oss for idéer og forslag til neste tur!

tide.no   tlf. 05505   reiser@tide.no

Turopplevelsene blir ofte bedre når vi deler de med noen!
Alle turer i katalogen kan tilpasses grupper. Vi skreddersyr 

også alle typer gruppereiser etter deres ønsker og budsjett. 
Kontakt oss for å planlegge den optimale turen.

Og husk...kontakt oss neste gang du skal leie turbuss!



Langtidsferie
Sol & bad

Tyrol

Dag 1-2: Bergen/Stavanger- 
Hirtshals-Göttingen
Avreise med Fjord Line sin flotte båt fra Bergen 
tidlig ettermiddag og fra Stavanger på kveldstid, til 
Hirtshals. Middag om bord for gjestene som går på 
i Bergen. Neste morgen, etter en god frokost om 
bord, går turen videre sørover gjennom Danmark, 
over grensen til Tyskland til Göttingen området, 
hvor vi overnatter på Hotel Rennschuh.

Dag 3: Göttingen-St.Johann
Etter frokost fortsetter vi turen og tar oss over gren-
sen til Østerrike. Underveis vil reiseleder informere 
om utflukter og hva stedet ellers har å by på. Vi an-
kommer reisens hovedmål St. Johann. I kveld skal 
vi først og fremst ha en ”gemütlich” aften sammen. 
For de som måtte ønske det, kan vi anbefale en 
kveldstur til fots gjennom St. Johann. Folkelivet, den 
fine bebyggelsen og den østerrikske gjestfrihet er ty-
piske trekk for denne koselige landsbyen. Alt finnes 
dessuten innen gåavstand. I St. Johann skal vi bo på 
vårt stamhotell, Hotel Crystal, i fem netter.

Dag 4-7: St. Johann
Den årlige høstfesten arrangeres for 35. gangen og 
er viden kjent. Det dekkes et 300 meter langbord  
gjennom hovedgaten. Dette er tradisjon, masse  
tyrolermusikk og ca. 26.000 komler i 34 varianter! 
For de som vil se mer enn byen vi bor i, tilbyr vi 

utflukter til bl.a. Salzburg, Berchtesgaden i Tysk-
land med Hitlers ”Ørneredet”, og Grossglockner.  
 
Utfluktene kan kjøpes samtidig med at reisen  
bestilles, eller bestilles og betales underveis. Vi kan 
også anbefale turer på egen hånd både til fots og 
med svevebanen opp til Kitzbüheler Horn. Om 
kveldene er det flere steder å gå ut, og reiseleder  
arrangerer gjerne en ekte Tyroleraften. 

Dag 8-9: St.Johann-Hirsthals

Etter frokost gjør vi oss klare for hjemreisen, og set-
ter kursen nordover igjen, mot den tyske grensen, 
forbi kjente og ukjente steder til Hannover området 
der det blir middag og overnatting. Neste morgen 
fortsetter vi nordover forbi Hamburg til Danmark. 
Vi får tid til litt grensehandel på den tyske siden, før 
vi, i Hirtshals, går vi om bord i Fjord Line sin båt. 
Avgang kl. 20:00 og felles middag om bord.  

Dag 10: Stavanger/Bergen
Båten er innom Stavanger tidlig morgen. Vi spiser 
frokost om bord og ankommer Bergen tidlig 
ettermiddag..

Den store Knödelfesten i St. Johann markerer på 
tyrolervis at den vakre høsten er kommet, stølslivet er 
slutt og buskapen er kommet hjem. Stemningen og de 
tradisjonelle komlene er ubeskrivelige!

Tyrol
10 dg/9 netter

DATO 
19/9–28/9 2016

PRIS PR. PERSON

Bergen kr. 11.240,- 
Stavanger kr. 10.890,-*
AVREISESTED

Bergen/Stavanger

INKLUDERT I GRUNNPRISEN

• Bussreisen i komfortabel turbuss
• Fjord Line t/r i dbl, utvendig lugar
• 7 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 11 frokost, 11 (*10) middag
• Reiseleder

EVT. TILLEGG PR. PERSON

Avbestillingsbeskyttelse kr. 500,- 
Enkeltrom/lugar t/r kr. 1.950,- 
Utflukter 
 
Les mer om turen på tide.no/ferie

Lag din egen  
komlefest -   
oppskrift finner du 
på tide.no/komle

    Klassisk ferie
             Bussferie
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Portoroz 
14 dg/13 netter

DATO 
19/9–2/10 2016

PRIS PR. PERSON

Bergen kr. 14.540,- 
Stavanger kr. 14.170,-*
AVREISESTED

Bergen/Stavanger

INKLUDERT I GRUNNPRISEN

• Bussreisen i komfortabel turbuss
• Fjord Line t/r i dbl, innvendig lugar
• 11 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 13 frokost, 13 (*12) middag
• Inngang til spaanlegg
• Reiseleder

EVT. TILLEGG PR. PERSON

Avbestillingsbeskyttelse kr. 500,- 
Enkeltrom/lugar t/r kr. 2.670,- 
Utvendig lugar t/r (dbl) kr. 200,- 
Utflukter 
 
Les mer om turen på tide.no/ferie

Portoroz

Dag 1-4: Norge–Portoroz
Avreise med Fjord Line sin flotte båt fra Bergen 
tidlig ettermiddag og fra Stavanger på kveldstid til 
Hirtshals. Etter frokost fortsetter turen gjennom 
Danmark og Tyskland, til Göttingen for over- 
natting. Neste dag setter vi kursen videre sørover 
forbi München og stopper i Kufsteinområdet for 
overnatting. Etter frokost fortsetter vi gjennom 
Østerrikes storslagne alpelandskap, over grensen til 
Slovenia og frem til Portoroz. Her tar vi inn på Life 
Class Hotels som er et hotellkompleks bestående av 
tre hotell og er forbundet med et stort svømme- 
bassenganlegg. Hotellet, hvor vi skal bo i fem 
netter, ligger midt i sentrum av Portoroz med kort 
vei til sjøen, og hotellene har også Spa. Middag og 
frokost hver dag.

Dag 5-10: Portoroz 
Her har vi virkelig mulighet til å slappe av, bade  
og hygge oss. Portoroz er en passe stor by, med både 
sandstrand og gressplen ved stranden.  
Vannet er rent og fint. I sentrum finner vi butikker,  
restauranter og diskotek. Aktivitetsmulighetene er 
mange, og reiseleder vil arrangere utflukter. 

Vi nevner bl.a. den populære utflukten til Postonja- 
grottene, som er en spesiell opplevelse. Båtutflukt 
til Venezia blir også tilbudt. Vår reiseleder er med 
under hele oppholdet, og ser til at alle har det  

bra og nyter ferien. Det er vel også noen som skal 
handle her i Portoroz?

Dag 11-12: Portoroz-Norge 
Vi må si farvel og drar mot nord. Turen går over 
grensen til Italia. Videre gjennom Dolomittene,  
og vi stopper i den tidligere OL-byen Cortina 
d’Ampezzo. Vi fortsetter gjennom Brennerpasset 
inn i Østerrike og kjører over den 192 meter høye 
Europabrücke. Så passeres Innsbruck før vi har 
middag og overnatting i Kufsteinområdet. Etter 
frokost krysser vi grensen til Tyskland. Vi passerer 
München og Europas nest lengste elv, Donau.  
Deretter kommer vi forbi Nürnberg, og kjører  
gjennom Franken, området som mange påstår  
produserer Tysklands beste vin. Vi fortsetter til  
Hannover for overnatting og middag. 

Dag 13-14: Portoroz-Norge 
Neste morgen kjører vi forbi Hamburg og gjennom 
Schleswig-Holstein til Danmark og opp til 
Nord-Jylland. I Hirtshals blir det avreise med Fjord 
Line sin båt kl. 20.00. Båten er innom Stavanger 
før vi ankommer Bergen på formiddagen.  

I ”Rosenes havn” kan du bade, sole deg, handle, danse 
og mye mer. Stedet ligger på Istria-halvøya i en lun bukt 
ved Adriaterhavet. I Portoroz møter du hyggelige  
mennesker og en vakker natur. 

Lipizzaneren som rase er mest 
kjent gjennom de dansende 
hestene. 

I Portoroz ligger en herlig 
sandstrand midt i byen.

Klassisk ferie
Bussferie
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Tyrol musikkfest

Dag 1-3: Bergen/Stavanger- 
Hirtshals-Göttingen-Ellmau
Avreise med Fjord Line sin flotte båt fra Bergen 
tidlig ettermiddag og fra Stavanger på kvelden, til 
Hirtshals. Middag om bord for gjestene som går på 
i Bergen. Dagen etter bærer det sørover gjennom 
Danmark, over grensen til Tyskland og til 
Göttingen der det blir middag og overnatting. Så 
fortsetter vi mot Østerrike og St. Johann der vi skal 
bo i fem netter på hotel Crystal. St. Johann ligger 
kun 12 km fra Ellmau og vi er i et vakkert 
alpelandskap med de høye fjellene “rett utenfor 
stuedøren”. Vi samles til felles middag på hotellet.

Dag 4-7: under oppholdet
Den første dagen gjør vi oss kjent i St. Johann. Du 
kan og ta en fjelltur eller valgfri utflukt til Salzburg. 
På kvelden drar vi inn til Ellmau og ønskes 
velkommen i festteltet til den store åpningsgallaen 
og en ekte Tyroleraften. 

Neste dag drar vi på tur til Innsbruck, Tyrols ho-
vedstad. Der skal vi bl.a. besøke den berømte Ber-
gisel -bakken og stadion. Kanskje blir det også et 
stopp i Swarovski’s krystallverden. I Ellmau blir det 
så konsert med Marc Pirch og duoen The Amigos 
om kvelden.

Fredag byr på fjelltur til Kitzbüheler Alpene, der 
det blir god musikk, mat og en imponerende utsikt! 
Etterpå kan man velge mellom å gå ned igjen med 

fører eller ta banen. På kvelden blir det konsert og 
dans i Ellmau.

Lørdag er så den store dagen og vi tar det med ro 
om morgenen. Vi besøker det store lokale «Bauern-
markt», bondens marked. Her finner du mange spe-
sialiteter, typisk for regionen, som ost, brød, snaps, 
skinke og gamle håndverkstradisjoner. Om kvelden 
byr så Ellmau på sin store festaften, Wilder Kaiser 
Galla. Da opptrer bl.a den berømte Hansi Hinter-
seer, die Edelseern og Beatrice Egli. Dette blir en 
fantastisk kveld med god stemning og flott musikk!

Dag 8-9: St.Johann-Hannover- 
Hirsthals

Etter frokost gjør vi oss klar for hjemreisen og set-
ter kursen nordover mot den tyske grensen, forbi 
kjente og ukjente steder til Hannover området, hvor 
det blir middag og overnatting. Neste dag fortsetter 
ferden til Danmark og vi ankommer Hirtshals 
der Fjord Line sin båt venter. Vi spiser middag og  
hygger oss om bord. Taxfree-butikken er åpen og 
det er mulig å ta en dans eller to.  

Dag 10: Stavanger/Bergen
Frokost om bord. Ankomst Stavanger tidlig 
morgen og Bergen på ettermiddagen. 

Den store musikkfesten i vakre Tyrol blir stadig mer 
populær. Her får vi oppleve det sydende folkelivet, 
god gammel tyrolermusikk og et virkelig feststemt 
Østerrike. Idylliske Ellmau er vårt mål for reisen.

Tyrol
10 dg/9 netter

DATO 
2/10–11/10 2016

PRIS PR. PERSON

Bergen kr. 11.990,- 
Stavanger kr. 11.620,-*
AVREISESTED

Bergen/Stavanger

INKLUDERT I GRUNNPRISEN

• Bussreisen i komfortabel turbuss
• Fjord Line t/r i dbl, utvendig lugar
• 7 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 9 frokost, 9 (*8) middag
• Utflukter iht program (ekskl. Salzburg)
• Reiseleder

EVT. TILLEGG PR. PERSON

Avbestillingsbeskyttelse kr. 500,- 
Enkeltrom/lugar t/r kr. 1.950,- 
Salzburg-uflukt 
 
Les mer om turen på tide.no/ferie

    Klassisk ferie
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Dag 1-2: Bergen/Stavanger- 
Hirtshals-Lubeck
Avreise med Fjord Lines fine båt fra Bergen tidlig 
ettermiddag og fra Stavanger på kvelden, til 
Hirtshals. Middag ombord for gjestene som går på i 
Bergen. Morgenen etter spiser vi en god frokost før 
vi kjører sørover til den tyske grensen. Her stopper 
vi for litt grensehandel før ferden går videre til 
Lübeck. I Lübeck skal vi bo sentralt i 3 netter på 
det utmerkede Hotel Park Inn by Radisson. V i 
samles til middag på hotellet.

Dag 3: Lubeck
Etter frokost blir det byrundtur med lokal guide 
som viser oss den koselige Hansabyen. Da dette er 
en gammel by må en del av rundturen foregå til 
fots. Med noen få unntak er Lübeck nydelig 
gjenoppbygd etter andre verdenskrig. Det 
enestående rådhuset, bygningsfasader, byporter og 
selv middelalder hospitalet ser ut som bilder fra en 
illustrert arkitekturhistorie som har blitt til 
virkelighet. Vi skal besøke Niedereggers Conditori 
og Museum. Det var herfra marsipanen ble kjent 
verden over. Johann Georg Niederegger (1777-
1856) grunnla bedriften som i dag fortsatt er i 
familiens eie og lager den lekreste marsipan i den 
beste kvalitet. Om kvelden drar vi til en typisk 
Lübeck restaurant for middag. Den berømte 
Schiffergesellschaft sies å være verdens eldste 
kneipe. 

Dag 4: Lubeck
Dagen tilbringer vi i Lübeck. Vi skal besøke et av 
Europas mest kjente og tradisjonsrike julemarkeder. 
Det tradisjonsrike markedet på Rådhustorget går 
mer enn 350 år tilbake i tid og strekker seg i dag over 
i gågaten og på Koberg. Man kan besøke det spe-
sielle kunsthåndsverkmarkedet i det middelalderske 
Heiligen-Geist-hospitalet. I kirkehallen og i de små 
hyttene dufter det av jul og vafler, og ved foten av 
Jakobi kirken har julegløgg-selgerne slått opp sine 
boder. Her er det handelsmenn i tidsriktige kosty-
mer som tilbyr skinnprodukter, sølvsmykker og tre-
kunst. Gjøglere og gatemusikanter sørger også for 
den rette julestemningen. Middag på hotellet.   

Dag 5: Lubeck - Hirtshals
Vi må si farvel for denne gang og etter frokost 
setter vi kursen nordover mot den danske grensen. 
Her får vi med oss litt handel, før vi fortsetter over 
Jylland til Hirtshals og Fjord Lines avgang kl. 20:00.

Om bord blir vi servert julemiddag.

Dag 6: Stavanger/Bergen
Frokost om bord. Ankomst Stavanger tidlig 
morgen og Bergen på ettermiddagen. 

Lübeck
6 dg/5 netter

DATO 
7/12–12/12 2016

PRIS PR. PERSON

Bergen kr. 8.490,- 
Stavanger kr. 8.120,-*
AVREISESTED

Bergen/Stavanger

INKLUDERT I GRUNNPRISEN

• Bussreisen i komfortabel turbuss
• Fjord Line t/r i dbl, innvendig lugar
• 3 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 5 frokost, 5 (*4) middag
• Utflukter iht program
• Reiseleder

EVT. TILLEGG PR. PERSON

Avbestillingsbeskyttelse kr. 500,- 
Enkeltrom/lugar t/r kr. 2.600,- 
Utvendig lugar t/r (dbl) kr. 200,- 
 
Les mer om turen på tide.no/ferie

Lübeck

Lubeck er en praktfull gammel by med en vidunderlig 
avslappet og vennlig atmosfære. I desember  
forvandles byen til en «juleby». Julemarkedet oser av 
tradisjon og kultur – samt Gluhwein og marsipan.

På restauranten Koks i Torshavn 
får du servert dramatisk “nynor-
disk” mat med helt spesielle, 
kortreiste råvarer. 

Klassisk ferie
Julemarked
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SPESIELLE VILKÅR VED FLYREISER
Flyselskapene krever i dag depositum ved bestilling.  
Avbestilling av turer der fly er inkludert vil medføre 
en kostnad tilsvarende dette depositum for kunden.  
Dersom avbestillingen skyldes sykdom og gjesten har  
tegnet avbestillingsbeskyttelse,  refunderes innbetalt beløp 
etter vanlige regler.

SPESIELLE VILKÅR VED CRUISE
Depositum er på 10 % av reisens pris, og har forfall  

senest 7 dager etter bestilling. Hovedfaktura på restbeløp 
har forfall 60 dager før avreise. Avbestilling fra bestillings-
dato og frem til 60 dager før avreise: 10 % av prisen (tap 
av depositum).  
Avbestilling fra 59 og 46 dager før avreise: 50 % av prisen. 
Avbestilling fra 45 dager og fram til avreise: 100 % av 
prisen. 
 Det er svært viktig at vi får fullt navn slik det er stavet i 
passet. Eventuelt feilstavet navn kan medføre en kostnad 
ved en evt navneendring, som vil bli belastet passasjeren. 

VISUM
Det er den reisendes ansvar å stille på tur med gyldig pass 
og visum/innreisetillatelse. Vi vil være behjelpelig med 
informasjon og hjelp. 
Visumsøknad fås hos oss og fylles ut av den reisende. 
Utfylt og signert søknad, originalt pass og 1 passfoto (må 
ikke være eldre enn 6 måneder), leveres oss senest 6 uker 
før avreise. Visum utleveres av reiseleder. Dette er reglene 
som er gyldige pr. 01.12. 2014.
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Spesielle vilkår

Husker du-tur, Ulvik 11.-13. nov 2016

Ulvik
3 dg/2 netter

DATO 
11/11–13/11 2016

PRIS PR. PERSON

kr. 2.700,-  
INKLUDERT I GRUNNPRISEN

• Bussreisen i komfortabel turbuss
• 2 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 2 frokost, 2 middag, 1 lunsj 
• Utflukt Ulvikatorget
• Reiseleder

EVT. TILLEGG PR. PERSON

Avbestillingsbeskyttelse kr. 500,- 
Enkeltrom kr. 600,- 
 
Les mer om turen på tide.no/ferie

Dag 1: Bergen-Ulvik
Bussen kjører fra Bergen Busstasjon, terminal sør, 
perrong P kl. 13:45 (fremmøte kl. 13:30), via Arna 
og Voss mot Ulvik og Brakanes. 

Ved ankomst Brakanes Hotel sjekker vi inn, og har 
tid til å utforske nærområdet og havnen på egen 
hånd - eller bare slappe litt av. På kvelden møtes vi 
til felles middag i hotellets restaurant.

Dag 2: Ulvik
Dagen starter dagen med en deilig frokostbuffe, før 
vi drar på utflukt til Ulvikatorget. Senteret åpnet i 

2015, her stiller flere lokale produsenter ut og selger 
sine varer. I tillegg finner vi turistinformasjonen, 
glassblåserverksted og keramikkverksted her. Vi får 
en liten introduksjon på det nye/gamle handelslaget 
og kan ta produktene i nærmere øyensyn. Vi vender 
tilbake til hotellet rundt kl.12-13, hvor vi blir 
servert lunsj. Når mat og inntrykk er vel fordøyet 
har man tid til litt avslapning – eller kanskje frister 
det med en tur i badstuen eller svømmebassenget? 

På ettermiddagen blir det en presentasjon av neste 
års spennende reiser, og kanskje en liten overraskel-
se eller to!  Om kvelden møtes vi igjen til middag, 
og for den danseglade vil det være mulig å ta en 
svingom til levende musikk. 

Dag : Ulvik-Bergen
Vi tar oss god tid til frokost på hotellet før vi igjen 
setter kursen mot Bergen by.

I år som i fjor inviterer vi deg med for å mimre om reiser som 
har vært, og du kan la deg friste av turer som kommer i vårt 
rykende ferske turprogram for 2017.  
God mat i hyggelig lag og dans til levende musikk er 
stikkordene. En hyggetur med vekt på det sosiale!
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ALLMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER
Disse vilkårene regulerer hvilke rettigheter og plikter som 
gjelder mellom reisearrangøren og den reisende. Nedenstå-
ende Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av 
Hovedorganisasjonen Virke og Forbrukerombudet (FO). 
Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn 
under definisjonen i Lov om Pakkereiser av 25.8.1995, 
§ 2-1, med senere endringer. Vilkårene er utformet i.h.t. 
Lov om Pakkereiser (”Pakkereiseloven”) og Barne og 
Familiedepartementets forskrifter til loven, (”Forskriftene”) 
og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene. Videre 
er vilkårene justert i.h.t. EUs forordning om flypasssjerers 
rettigheter. Vilkårene regulerer forholdet mellom reise- 
arrangør og forbruker. De reisevilkår som angis med kursiv 
skrift er spesielle vilkår for Tide og kompletterer “Alminnelige vilkår 
for pakkereiser”.

PÅMELDING OG BETALING
Påmelding kan skje i reisebyråer og direkte hos arrangøren. 
Ved påmelding betaler den reisende et depositum på opptil 
kr.2000,- pr. person. (OBS! Spesielle regler gjelder ved cruise og fly- 
turer og spesielle arrangementer – her er depositum høyere). Rest- 
beløpet for reisen skal innbetales senest 42 dager før avrei-
se. Skjer påmelding senere enn 42 dager før avreise, betales 
hele reisens beløp. Ved bestilling aksepterer kunden disse 
reisevilkårene og bestillingen anses bindende ved bekreftet 
bestilling. En evt. avbestillingsbeskyttelse tegnes av den  
reisende ved påmelding. Denne er frivillig og refunderes 
ikke uansett avbestillingsgrunn. Avbestillingsbeskyttelsen  
betales samtidig med depositum. Forsinket betaling anses 
alltid som vesentlig mislighold og gir arrangøren rett til å 
heve (annullere) bestillingen. 

BESTILLINGENS OMFANG
Bestillingen omfatter de ytelser som er avtalt mellom 
arrangøren og den reisende. Disse ytelsene er beskrevet 
under hver tur. Ved vurdering av hva som er avtalt, skal det 
tas utgangspunkt i det utstedte reisedokument, og det skal 
legges vekt på hva som er lovet i reisearrangørens brosjyrer, 
annonser og annet markedsføringsmateriell, samt det man 
har grunn til å vente seg i henhold til det nevnte materiell. 
Tillegg for enkeltrom og høyere lugarstandard enn det som 
er inkludert er også beskrevet under hver tur. Dersom 
bestillingen skal fravike programmet, eller omfatte tilleggs- 
ytelser, skal dette bekreftes skriftlig. 
Ut- og hjemreise må foretas i overensstemmelse med billetten. Dersom 
du ikke sjekker inn og ikke er med flyet fra Norge, mister du retten 
til hjemreisen så sant ikke annet er avtalt og skriftlig bekreftet av 
Tide. Ubenyttet del av reisen refunderes ikke. Tilslutningsreise 
inngår kun i pakkereisen dersom disse er solgt eller mar-
kedsført til en samlet pris, eller tilrettelagt på en måte som 
oppfordrer til å selges sammen med pakkereisen.

INFORMASJON TIL DEN REISENDE
Reisearrangøren har plikt til å gjøre den reisende oppmerk-
som på hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom rei-
searrangøren og den reisende. Dette gjøres ved disse vilkår 
som den reisende må sette seg nøye inn i. Reisearrangøren 
gjør den reisende spesielt oppmerksom på at den reisende 
selv må sørge for gyldig pass, eventuelt visum, vaksinasjo-
ner og ønskede forsikringer. Reisende fra andre land enn 
Norge må spesielt være oppmerksom på at det kan gjelde 
andre regler enn for norske, og må selv sørge for å under-
søke hvilke regler som gjelder for den reise man skal delta 
på. Reisearrangøren viser til at han i visse tilfeller har rett til 
å endre prisen, se pkt. om endringer i priser, ytelser m.v.

AVBESTILLING
Den reisende kan avbestille reisen før avreise etter følgende 
regler: 
A: Ved avbestilling mer enn 42 dager før avreise mot å 
betale et administrasjonsgebyr på kr. 500,- pr. person.
B: Ved avbestilling f.o.m. 42 t.o.m. 15 dager før avreise 
beholder arrangøren det innbetalte depositum. I tillegg 

kommer et administrasjonsgebyr på kr. 500,- pr. person. 
C: Ved avbestilling f.o.m. 15 dager før avreise, eller hvis den 
reisende ikke møter ved avgang, eller mangler de nødven-
dige papirer for å delta på reisen, kan arrangøren kreve hele 
reisens pris. Når en eller flere i samme reisefølge avbestiller 
og reisens pris er basert på at to eller flere personer dispo-
nerer samme rom eller leilighet, har arrangøren rett til å ta 
ut tillegg for de resterende personer i henhold til gjeldende 
prislister. (OBS! Spesielle regler gjelder ved cruise og flyturer og ved 
spesielle arrangementer – her kan depositum og avbestillingsgebyr bli 
høyere. Se spesielle vilkår s.34.)

BETINGELSER VED DEPOSITUM
Enkelte underleverandører krever depositum i forkant. 
Dersom Tide ikke får refundert sine utlegg ved avbestilling 
fra kunden, plikter kunden å dekke kostnadene fullt ut. 

AVBESTILLING VED SYKDOM
Vi anbefaler alle å tegne avbestillingsbeskyttelse ved på-
melding. Den gir rett til avbestilling dersom det før avreise 
inntrer plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller 
død hos den reisende selv, i hans husstand eller nærmeste 
familie (ektefelle, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre 
eller søsken) som hindrer eller gjør det uforsvarlig for den 
reisende å gjennomføre reisen. Forholdet må dokumente-
res med legeattest, utferdiget på særskilt skjema godkjent 
av Den norske Legeforeningen og Hovedorganisasjonen 
Virke. Den reisende må så snart som mulig etter hendelsen 
varsle arrangøren om at reisen avbestilles. Ved oppfylling 
av denne betingelsen får den reisende tilbakebetalt det 
innbetalte beløp med fradrag av avbestillingsbeskyttelse og 
et administrasjonsgebyr på kr. 500,- pr. person.

ENDRING AV BESTILLING
Inntil 42 dager før avreise kan den reisende få forandret 
reisedag, reisemål, hotell o.l. mot et administrasjonsgebyr 
på kr. 500,- pr. person pr. endring. Endringer som kreves 
senere enn 42 dager før avreise, kan arrangøren anse som 
avbestilling og ny bestilling. (OBS! Spesielle regler gjelder ved 
cruise og flyturer og ved spesielle arrangementer – her kan depositum 
og gebyr bli høyere. Se spesielle vilkår s. 34.)

ENDRINGER I PRISER, YTELSER M.V.
Arrangøren tar forbehold om prisendring som måtte skje 
p.g.a. nye eller økede skatter og avgifter, endrede valuta- 
kurser, eller tilsvarende omstendigheter som arrangøren 
ikke har rådighet over eller burde forutsett. Endring i pris 
vil ikke forekomme senere enn 20 dager før avreise. En pris- 
økning på mer enn 10 % av den avtalte kjøpesum gir kun-
den rett til å gå fra avtalen uten kostnader for seg. Prisene i 
katalogen baserer seg på valutakurser per 01.12.2015. 

DEN REISENDES PLIKTER
Den reisende skal betale det avtalte vederlag senest på det 
tidspunkt som er fastsatt i arrangørens vilkår. Vesentlig  
betalingsmislighold gir arrangøren rett til å annulere  
bestillingen. Den reisende må ikke opptre slik at det er til 
sjenanse for de medreisende. Den som melder noen på en 
reise må ta ansvar for at den reisende kan klare seg på egen 
hånd. Våre reiseledere har ikke kapasitet til å yte særskilt 
assistanse til reisende som ikke kan klare seg selv. Den 
reisende må i utgangspunktet være selvhjulpen eller ha med 
egen ledsager. Dersom den reisende grovt tilsidesetter sine 
plikter, kan han nektes å delta eller utelukkes fra resten av 
reisen, uten at han kan kreve tilbakebetaling fra arrangøren. 
Ved utelukkelse etter at reisen er påbegynt, kan den reisende 
pålegges selv å bære omkostningene ved hjemreisen. Den 
reisende kan gjøres erstatningsansvarlig hvis han/hun med 
vilje eller uaktsomhet påfører arrangøren tap blant annet 
ved ikke å overholde de bestemmelser som nevnt ovenfor. 
Den reisende må selv sørge for de nødvendige papirer for 
reisen (pass, visum, attester o.l.), tegne de forsikringer han 
ønsker (reiseforsikring/evt. avbestillingsbeskyttelse m.v.). 
Videre plikter den reisende å gjøre opp for ekstraregninger 

som pådras underveis, f.eks. minibar, telefon o.l. Hvis dette 
ikke blir gjort opp underveis, og belastes oss, ser vi oss 
nødt til å viderefakturere dette mot et gebyr på kr. 200,-.

ARRANGØRENS RETT TIL Å AVLYSE REISEN
Arrangøren kan avlyse en reise hvis: A: Hvis det ikke melder 
seg et tilstrekkelig antall deltakere, dvs. et minimumsantall 
på 20 personer, vil vi ikke kunne gjennomføre reisen. 
Avlysning må i så fall skje senest 14 dager før avreise 
på turer av 5 dagers varighet eller kortere og 30 dager før 
avreise på øvrige turer.  
B: Forhold man ikke er herre over og som man ikke kunne 
ha forutsett da påmelding ble bindende, så som krig eller 
krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi, arbeidskonflikter og 
tilsvarende forhold (force majeure) som gjør det vanskelig 
eller utilrådelig å gjennomføre reisen. Arrangøren skal 
snarest mulig underrette den reisende om avlysning. Når en 
reise avlyses, har den reisende krav på full tilbakebetaling av 
reisens pris. Utover dette kan den reisende ikke gjøre krav 
gjeldende, med mindre han er påført tap p.g.a. arrangørens 
egen feil eller forsømmelse.

MANGLER/KLAGEFRIST
Klage over mangler i forbindelse med overnattingssteder, 
maten m.v. må fremsettes straks overfor reisearrangørens 
representant eller reiseleder på stedet. I motsatt fall taper 
kunden retten til å påberope seg mangelen. For øvrig må 
klage være fremsatt senest 1 måned etter hjemkomst med 
mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klage-
fristen. (OBS! Kommentarer på innleverte spørreskjema blir ikke 
registrert eller oppfattet som skriftlig klage.)

TVISTER
Hvis det mellom arrangøren og den reisende oppstår uenig-
het om forståelsen av denne kontrakt eller arrangørens 
reisevilkår for øvrig, og tvisten ikke kan løses i minnelighet, 
kan den reisende bringe saken inn for Reklamasjonsnem-
nda for selskapsreiser, Postboks 2924, Solli, 0230 Oslo, 
tlf. 22 54 60 02, innen 4 uker etter at endelig svar fra 
arrangøren foreligger og arrangøren har opplyst om denne 
frist. Både den reisende og arrangøren kan bringe Rekla-
masjonsnemndas avgjørelse inn for alminnelige domstoler. 
Kjøperen aksepterer Eidsivating Lagmannsrett som Verne-
ting. Et hvert søksmål mot arrangør eller byrå skal reguleres 
etter norsk lov. For øvrig vises til overenskomst mellom 
Hovedorganisasjonen Virke og Forbrukerombudet. Tide 
er medlem av Hovedorganisasjonen Virke, og har overfor 
Reisegarantifondet stilt de nødvendige garantier.

FORBEHOLD OM FEIL OG 
ENDRINGER I PROGRAMMET
Tide tar forbehold om prisendringer og trykkfeil i tekst, 
bilder og linker i vår katalog og på vår internettside. Vi tar 
forbehold om endringer som kan komme etter at  
katalogen er trykket og som da vil bli bekjentgjort  
gjennom vedlegg/særtrykk, og om forandringer i 
reiseruten som kan inntreffe ved uforutsette hendelser. 
Vi må videre ta forbehold om endringer i priser og 
betingelser etter katalogtrykk samt trykkfeil.  
Informasjonen gitt i denne katalogen baserer seg på 
tilgjengelige opplysninger høsten 2015.

Vi gjør oppmerksom på at ved utsendelse av giro pr. 
post påløper fakturagebyr med kr. 50,-

Tide Buss AS er medlem av Reisegarantifondet, og 
tilfredstiller dermed kravene i den norske pakkereise- 
loven. Mer informasjon om RGF på www.rgf.no

Fullstendige reisevilkår tilgjengelig på tide.no/ferie 
Tide, pb 6300,  5893 Bergen  - tlf  05505 reiser@tide.no
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Alminnelige vilkår for pakkereiser



Postboks 6300
N-5893 Bergen 

tide.no

Tide

Tlf. 05505
reiser@tide.no 

God tur!


