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Du spennende verden! 
«Verden er en bok, og den som ikke reiser, leser bare én side», skrev St. Augustin av Hippo for omlag 1500 år siden. 

Våre gjester er i så måte de rene lesehestene. «Når man gjør en reise, har man noe å fortelle», skrev en tysk skribent 

på 1700-tallet. Vi registrerer at dette er tilfellet også nå – mange gode turhistorier lever et langt liv blant Orklareisers 

gjester. Ikke minst opplever vi dette på de årlige turtreffene.  

Vårt turprogram i fjorårets Nyhetsbrev solgte godt, og utgjorde en større del av totalomsetningen enn på lenge. 

Vi håper denne utviklingen fortsetter, og vi vil takke alle dere som har valgt å reise med oss. Vår del av kloden er 

stadig mer populær og vi må finne oss i å dele den med folk fra andre trakter. Det er berikende, samtidig som det 

setter kapasiteten på prøve på en del destinasjoner.  

Årets program og Nyhetsbrev er et resultat av alt dette: litt nytt, litt gammelt, noe kortreist og flere langturer. 

Dere vil finne en liten økning i turer innenlands. Blant nyhetene er en flytur til Stavanger med besøk på Flor og Fjære. 

Årets høsttur er lagt til Spidsbergseter, samt at vi også tilbyr en vårtur til Savalen – ellers har en del «turgjengangere» 

fått en liten vri, selvsagt til det bedre!

Også blant utenlandsturene er det mye spennende. Skottland med Orknøyene har vært populært de siste årene. 

Likedan gjentar vi vandretur i Dolomittene – en suksess i fjor, og serverer vår aller beste Hollandstur noen sinne! 

Vårens «langtur» til Spania legges denne gangen til Santa Susanna, og vi har fått plass til en flott tur til Rhin- og 

Moseldalen med kombinasjonen buss/fly. Blant de mer eksklusive tilbudene er en tur til Berlin med innlagt 

friluftskonsert med Andrea Bocelli, og en tur til Portugal med et innhold utenom det ordinære. Vi er stolte over 

å presentere et nytt land i en ny verdensdel i årets program, der vi skal besøke Kina og hovedstaden Beijing! 

Men for all del, bla og les deg igjennom Nyhetsbrevet, snakk med reisevenner og ring oss for en hyggelig prat. 

Slå opp på www.orklareiser.no – her presenteres alle nye turer fortløpende, og bli venn med oss på Facebook – så 

holder vi kontakten gjennom året! Venner og reisevenner skal en ta vare på – derfor lanserer Orklareiser en egen 

reiseklubb – du finner ut hvordan du kan bli medlem, og hva det ligger i det for din del, på siste side i Nyhetsbrevet! 

Opplev vår spennende verden – reis med oss i Orklareiser! 
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SANTA SUSANNA I SPANIA, OG BESØK I ALSACE OG VED 
BODENSJØEN
Etter en lang norsk vinter kan du få et forsprang på vår og sommer 

i Spania. En times tid fra Barcelona, på Maresmekysten, ligger den 

hyggelige feriebyen Santa Susanna. En to kilometer lang strand 

med grov og gylden sand skjermet av pinjetrær, gjør småbyen 

til et paradis for strandelskere. Her finner vi vårt hotell for det 10 

netter lange oppholdet, Hotel Florida Park – 75 meter fra stranden, 

og med kort vei til butikker og serveringssteder. Her bor vi godt, her 

er restaurant og bar, innendørs basseng med spa, og to utendørs 

basseng. Med hyggelige temperaturer på opptil 20-24 grader, 

er det en behagelig overgang fra vinter her hjemme!

Under oppholdet kjører vi flere spennende utflukter: til Barcelona 

med den imponerende katedralen La Sagrada Familia, og Tibidabo 

der vi bl.a. finner kirken Sagrat Cor som minner om Sacré Coeur i 

Paris. Vi kan også friste med et besøk i lilleputtstaten Andorra, høyt 

oppe i Pyreneene, samt et besøk på La Roca Outlet Village, der du 

finner flere kjente merkebutikker med gode priser. 

Reisen til og fra Spania går med buss inkl. flotte krysninger med 

DFDS mellom Oslo – København, og Color Line mellom Kiel - Oslo. 

Turen sørover legger vi om spennende Alsace med overnattinger 

i Colmar - alltid like vakker! På hjemturen legger vi inn et to 

døgns opphold ved Bodensjøen, og besøker da selvsagt den flotte 

«blomsterøya», Mainau. Glem slaps, snøsmelting og blankis – pakk 

kofferten med lettere klær for en forsommertur til Santa Susanna i 

Spania!  Og så får du den gode norske våren når du kommer hjem!
 

TURFAKTA
Avreise: 4. april • Varighet: 21 dager
Avreise fra: Trondheim, Melhus, Orkanger, Oppdal, Tynset og Oslo

Turprisen inkluderer: Bussreise i moderne turbuss, 1 overnatting i utvendig lugar DFDS 
Seaways Oslo – København, ferje Rødbyhavn – Puttgarden, 1 overnatting Novotel Hotel 
i Hildesheim, 2 overnattinger Best Western Grand Hotel Bristol i Colmar, 1 overnatting 
Mercure Orange Centre i Orange, 10 overnattinger Hotel Florida Park i Santa Susanna, 
1 overnatting Brit Hotel Macon Centre i Macon, 2 overnattinger Hotel Germania i 
Bregenz, 1 overnatting Landhotel Schnuck i Schneverdingen, 1 overnatting i utvendig 
lugar Color Line Kiel – Oslo, 20 frokoster, 1 lunsj, 21 middager, utflukt til Riquewihr inkl. 
vinsmaking hos Dopff Au Moulin, utflukt til Barcelona med sightseeing med lokalguide 
og inngang La Sagrada Familia, utflukt til Andorra inkl. lokalguide i Andorra, utflukt til 
Tibidabo og La Roca Outlet Village, og utflukt og inngang til Mainau.

Vi har med egen reiseleder på bussturen til Santa Susanna t/r, mens vår sjåfør vil 
fungere som reiseleder under oppholdet i Santa Susanna. Under oppholdet i Santa 
Susanna er tre av middagene på hyggelige restauranter i byen – øvrige middager 
på hotellet.

Pris pr. person: kr 22.950,- 
Tillegg for enkeltrom: kr. 6.290,-
Tillegg for enkeltlugar t/r: kr. 640,-
Valuta: Euro
Denne reisen krever gyldig pass. 
Les mer på www.orklareiser.no

Mens vi venter 
på vår & sommer… 

– VÅRSTEMNING, PÅSKE-EGG OG MARKED I 
«DEN GYLDNE BYEN»
Praha er en av verdens vakreste storbyer, full av historiske 

og kulturelle severdigheter. Byen har et sjarmerende middel-

aldersentrum med spir, tårn, katedraler, broer og palass nesten 

overalt. Påsketid i Praha er ensbetydende med et sydende 

markedsliv og påskestemning over alt! På alle åpne plasser og 

spesielt på Vaclav plassen og markedsplassen i Stare Mesto, 

gamlebyen, er det tett i tett med påskeboder. I bodene finner 

du ulike håndlagde varer, hjemmelaget mat, god lokal drikke, 

godteri og ulike suvenirer. «Det minner med andre ord om et 

skikkelig julemarked, men med et annet klima. »

Vi skal bo sentralt på Hotel Ramada Prague City Center, det 

blir sightseeing fra Praha Castle via den pittoreske bydelen 

Malá Strana og over Karlsbroen til gamlebyen. Vi skal også på 

elvecruise med lunsjbuffet. SAS bringer oss trygt og effektivt 

til og fra den Tsjekkiske hovedstaden.

TURFAKTA  
Avreise: 26. mars • Varighet: 4 dager 
Avreise fra: Fannrem, Orkanger, Melhus, Trondheim og Værnes

Turprisen inkluderer: Busstransport til Værnes t/r, flyreise med SAS 
Trondheim – København – Praha – Oslo – Trondheim, busstransport flyplass 
– hotell t/r i Praha, 3 overnattinger på Hotel Ramada Prague City Centre, 
3 frokoster, elvecruise med lunsjbuffet, 3 middager, sightseeing med buss 
og til fots inkl. norsktalende guide, og reiseleder fra Orklareiser.  

Pris pr. person: kr. 7.990,- 
Tillegg enkeltrom: kr. 1.485,-
Valuta: Tsjekkiske koruna. 
Denne turen krever gyldig pass.
Les mer på www.orklareiser.no 

Praha i påskeuken   
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– EN ANNERLEDES, MODERNE METROPOL MED ET UNIKT 
HISTORISK BAKTEPPE
Kina er verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon med 

en befolkning på over en milliard. Og Beijing er hovedstaden 

med svimlende 19,6 millioner innbyggere. Vi har satt sammen 

et program som tar deg gjennom noen av høydepunktene som 

Den Himmelske Freds Plass, Den Forbudte By og Den Kinesiske 

Mur. Samtidig legger vi opp slik at du får møte den kinesiske 

hverdagen. Vår svensktalende lokalguide er garantien for et 

vellykket møte med en annerledes kultur.  

Vi bor sentralt på et stort internasjonalt hotell, og SAS flyr oss 

tur retur den kinesiske hovedstaden.

TURFAKTA  
Avreise: 13. april 2018 • Varighet: 8 dager 
Avreise fra: Orkanger, Melhus, Trondheim og Trondheim Lufthavn Værnes

Turprisen inkluderer: Busstransport til/fra Værnes, flyreise med SAS Trondheim 
København – Beijing t/r (nattflyvning på utreisen), busstransfer flyplass – hotellet 
t/r i Beijing, 6 overnattinger på Qianmen Jiangui Hotel i Beijing, inngang Beijing 
Planning Exhibition Hall, 2 heldags bysightseeing i Beijing, heldagsutflukt til 
Den Kinesiske Mur inkl. gondolbane, heldagsutflukt til Hebei og Anguo, 7 frokoster, 
3 lunsjer, 8 middager, svensktalende lokalguide på alle fellesarrangement, 
billetter til alle programførte attraksjoner og reiseleder fra Orklareiser. 

Pris pr. person: kr 16.290,- 
Tillegg for enkeltrom: kr. 2.970
Valuta: Kinesisk renminbi (CNY). 

Denne turen krever gyldig pass og visum.
Visum ordnes via Kinas Konsulat og er ikke inkludert i prisen. 
Orklareiser kan være behjelpelig med visumsøknad.

Les mer på www.orklareiser.no

PÅMELDING OG NÆRMERE INFORMASJON:  TELEFON 72 49 57 50  •  WWW.ORKLAREISER.NO

Vår beste 
Hollandstur!

Årets Hollandstur framviser det flotteste og mest erketypiske 

hollandske landskap og miljø – så vakkert, så malerisk og bare 

så helt perfekt!

Utreise med Color Line til Kiel gjør at vi ankommer Holland på 

ettermiddagen andre dag. Vi skal bo godt på Van der Valk Hotel 

i Akersloot i Nord Holland, rett nord for Amsterdam. Herfra drar 

vi på dagsutflukt til den fantastiske blomsterparken Keukenhof, 

32 hektar med løvtrær og 7 millioner løkblomster, paviljonger 

med varmekjære planter og en egen skulpturutstilling! 

Men vi gir oss ikke med det; med vår beliggenhet er det 

enkelt å besøke Alkmaar med sitt ostemarked, verdenskjente 

Edam og fiskerlandsbyen Volendam. Vi tar båt ut til idylliske 

Marken før vi ser Zaanse Schans med sine gamle vindmøller 

og kanaler. En dagtur til Amsterdam med lunsj-cruise på 

kanalene får vi også plass til før vi setter kursen nordover. Da 

krysser vi det fantastiske Afsluitsdijk – et 30 km langt dike 

mot Nordsjøen – og et fantastisk skue. Deretter går turen til 

Hansabyen Lübeck. Siste etappe går med DFDS Seaways til 

Oslo før vi kjører hjem til Trøndelag. 

Vi kan love fantastiske opplevelser på denne turen, som 

vi mener er vår beste noen sinne etter mange, mange års 

erfaring med turer til Holland på våren! Så ikke nøl 

– meld deg på mens det ennå er ledige plasser.

TURFAKTA  
Avreise: 16. april • Varighet: 8 dager 
Avreise fra: Trondheim, Melhus, Orkanger, Oppdal, Tynset og Oslo

Turprisen inkluderer: Bussreise med reiseleder i flg. program, 1 overnatting 
i utvendig lugar Color Line Oslo – Kiel, 4 overnattinger på Van der Valk Hotel i 
Akersloot, 1 overnatting på Holiday Inn Hotel i Lübeck, 1 overnatting i utven-
dig lugar DFDS Seaways København – Oslo, 8 frokoster, 1 lunsj, 8 middager, 
inngang til Keukenhof, båttur i Amsterdam, og alle utflukter i flg. program.

Pris pr. person: kr. 13.850,- 
Tillegg for enkeltrom – hotellene: kr. 2.380,-
Tillegg for utvendig singellugar på Color Line og DFDS: kr. 730,-
Valuta: Euro.  
Denne reisen krever gyldig pass. 
Les mer på www.orklareiser.no
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Flor og Fjære

– EN SMAK AV PARADIS
Kun 20 minutter med skyssbåt fra oljebyen Stavanger ligger 

Flor og Fjære, en oase i Ryfylke som du ikke kan tro før du 

har sett det!  På øya Sør-Hidle har familien Bryn i løpet av førti 

år skapt tropehagen Flor & Fjære. Hagen er den nordligste i 

verden hvor palmer vokser utendørs hele året, og blir i dag 

besøkt av over 30 000 mennesker årlig. Nå kan du få del i den 

berikende sanseopplevelsen det er å vandre i en unik hage 

mellom bregnetrær, palmer, papyrus, banantrær, oliventrær, 

korkeik, – samt et utall planter og trær fra hele verden. 

Dette er historien om et stykke ugjestmild kystnatur som med 

kjærlig pleie er blitt til en hage som det ikke finnes maken til!  

At stedet også har et velrennomert kjøkken setter naturligvis 

en spiss på det hele. I løpet av oppholdet i Stavanger besøker 

vi også byens Botaniske Hage og det blir muligheter for et 

Fjordcruise på Lysefjorden med utsyn til Kjerag og Preikestolen 

for de som ønsker det. Vi flyr med SAS og bor godt på Best 

Western Plus Victoria Hotel, sentralt i Stavanger.

Pakk kofferten, skjerp sansene og ta del i et eventyr for 

alle hage- og blomsterinteresserte!

TURFAKTA  
Avreise: 25. mai • Varighet: 3 dager 
Avreise fra: Fannrem, Orkanger, Melhus, Trondheim og Værnes

Turprisen inkluderer: Busstransport til Værnes t/r, flyreise med SAS 
Trondheim – Stavanger t/r, busstransport flyplass – hotell t/r i Stavanger, 
2 overnattinger på Best Western Plus Hotel Victoria i Stavanger, 2 frokoster, 
1 lunsjbuffet, 1 middag, besøk i Stavanger Botaniske Hage, besøk og omvis-
ning hos Flor & Fjære inkl. båttransport t/r, og reiseleder fra Orklareiser.  

Pris pr. person: kr. 6.985,- 
Tillegg enkeltrom: kr. 720,-
Tillegg for Fjordcruise på Lysefjorden: kr. 300,- pr. person
Les mer på www.orklareiser.no

MED BUSS & FLY
En er røff og maskulin, den andre blygere og nærmest feminin, og 

begge er gift med hvert sitt meget passende landskap. Rhinen og 

Mosel flyter sammen ved Deutsches Eck, men representerer to svært 

ulike dalfører. Etter en flott tur med Color Line til Kiel er vi i Cochem 

allerede tidlig på kvelden andre dag. Vi skal bo i den koselige byen 

Cochem som ligger i den mest romantiske delen av Moseldalen. 

Over byen troner slottet Reichsburg, og like imponerende som selve 

slottet er utsikten over Moseldalen med sine vakre skoger, enger, 

marker og vingårder! Under oppholdet skal vi på båttur på Rhinen 

og besøke Rüdesheim am Rhein, samt på generøs vinsmaking på 

Schloss Johannisberg. Det blir selvsagt også en båttur på Mosel, 

samt et besøk hos en lokal vinprodusent.

Hjemturen går med SAS fra Frankfurt via København tilbake til 

Værnes og Trondheim.

Dette blir en alle tiders tur med en forsmak av sommer, og ikke 

minst mange flotte opplevelser i kombinasjon med god mat og 

drikke – så bli med!
 

TURFAKTA  
Avreise: 27. mai • Varighet: 6 dager 
Avreise fra: Trondheim, Melhus, Orkanger, Oppdal, Tynset og Oslo 

Turprisen inkluderer: Bussreise med reiseleder i flg. turbeskrivelse, 1 overnatting 
i innvendig lugar Color Line Oslo – Kiel, 4 overnattinger på Hotel Brixiade & Triton i 
Cochem, 6 frokoster, 5 middager, båttur på Rhinen og Mosel, 2 x vinsmakinger, fly-
reise med SAS Frankfurt – København – Værnes og busstransport hjem fra Værnes.  

Pris pr. person: kr. 12.500,- 
Tillegg for enkeltrom på hotellet: kr. 600,-
Tillegg for innvendig enkeltlugar – Color Line: kr. 688,-
Tillegg for utvendig lugar på Color Line: kr. 240,- pr. person
Valuta: Euro.  
Denne reisen krever gyldig pass. 
Les mer på www.orklareiser.no

Rhin- og 
Moseldalen
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– ALLEREDE EN KLASSIKER!
Etter vinter kommer vår. Naturen våkner til liv etter vinterdva-

len, løvet spretter, bekker og fosser buldrer, og vårsola kaster 

sine varme stråler over landet vårt. Orklareiser inviterer til en 

tur der du får norske prospektkort i en intens kavalkade, fra 

brekant og dype juv til blanke fjorder og fruktbygder.

Vi tar oss over Dovrefjell, ned Gudbrandsdalen og gjennom 

utrolige fjellandskap i Jotunheimen. Bygdin, Beito og Fagernes 

legges bak oss før vi ender på legendariske Storefjell 

Resort Hotel første kvelden. Nå går ferden til Hardanger; 

vi får to netter på flotte Brakanes Hotell i fruktbygda Ulvik, 

og vi besøker en siderfabrikk og gartnerskolen i bygda.

Eventyret stopper ikke her; vi kjører nordover langs Nasjonal 

Turistveg 13 gjennom fantastiske Myrkdalen og krysser 

Sognefjorden. Veien nordover går over en nærmest til nå lite 

påaktet fjellovergang, Gaularfjell. Etter en lang, fin dag, kom-

mer vi til Loen der vi skal bo i to netter ved strandkanten på 

Hotel Loenfjord. Vi skal besøke den mektige Briksdalsbreen 

og gir oss god tid her ved foten av breheimen. 

Hjemturen via Stryn, Strynefjellet og Dovrefjell rammer inn 

turens siste dag. Seks dager med flagget på brystet! Bli med 

på en nasjonalromantisk reise når våren er på sitt vakreste!

TURFAKTA  
Avreise: 29. mai • Varighet: 6 dager 
Avreise fra: Orkanger, Trondheim, Melhus, Oppdal og Tynset

Turprisen inkluderer: Bussreise med reiseleder i flg turbeskrivelse, 
1 overnatting Storefjell Resort Hotel på Gol, 2 overnattinger Brakanes Hotel i 
Ulvik, 2 overnattinger Loenfjord Hotel i Loen, 5 frokoster, 6 middager,, besøk 
på Hardangervidda Natursenter, besøk på Hjeltnes Gartnerskole, besøk på 
Hardanger Siderfabrikk, transport i Troll-biler til Briksdalsbreen, og alle ferje- 
og bomavgifter.  

Pris pr. person: kr. 8.990,- 
Tillegg enkeltrom: kr. 1.600,-
Les mer på www.orklareiser.no 

Fra høye fjell 
til dype daler 
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OPPLEV DEN VAKRESTE ÅRSTIDEN PÅ SAVALEN!
Når vinterens favntak løses opp, sola kommer høyere på himmelen, 

naturens orkester spiller opp med fuglekvitter og fossedur og en 

munter grønn farge gir nytt liv til landskapet, da vil vi ut og få del 

i det nye livet! Og aller sterkest opplever vi dette der vinteren har 

vært hardest, i fjellbygdene. Vi inviterer deg til å møte våren på 

Savalen. Gjennom 45 år har familien Hektoen utviklet den gamle 

Savalen Turisthytte til et moderne og attraktivt fjellhotell i natur-

skjønne og idylliske omgivelser i Nord-Østerdalen, 700 meter over 

havet. Her finnes alt du forventer av et moderne fjellhotell, blant 

annet et spektakulært velværebasseng og spa.   

Hotellet har moderne gjesteværelser i ulike størrelser og store 

og flotte oppholdsrom og dansemusikk hver kveld!

Og utenfor er den sildrende, kilende våren!
 

TURFAKTA  
Avreise: 28. mai • Varighet: 4 dager 
Avreise fra: Trondheim, Melhus, Orkanger, Meldal, og Berkåk 

Turprisen inkluderer: Bussreise i flg. turbeskrivelse, 3 overnattinger på Savalen 
Fjellhotell & Spa, 3 frokoster, 4 lunsjer, 3 middager, og utflukt til Røros.  

Pris pr. person: kr. 4.850,- 
Tillegg enkeltrom: kr. 650,-
Les mer på www.orklareiser.no

Den sildrende, 
kilende våren...
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MED BESØK PÅ GAMLE NORSKE TRAKTER PÅ ORKNØYENE
Nordmenn har gjennom historien alltid orientert seg vestover og 

det har ført til tette bånd mellom oss og det skotske øyfolket. 

Vi gjør som vikingene og inviterer på tur til Skottland der vi besøker 

det «norske riket» Orknøyene. Her hadde norske jarler makten til 

øyene ble pantsatt til kongen av Skottland i 1468. Norsk historie og 

språk er et tydelig innslag i øyenes hverdag den dag i dag. 

Loch Ness, kilt, whisky og sekkepipe er staselige symboler for 

skotsk identitet, og naturen er dramatisk som den skotske historien!  

Vi avrunder turen med et opphold i Edinburgh, kanskje den vakreste 

av Europas klassiske hovedsteder. Turen over Nordsjøen går med fly 

til og fra Aberdeen. 

REISERUTE  
13. juni: Flyreise Værnes – Aberdeen – buss til Inverness 160 km
Med SAS fra Værnes kl. 06:35. Flybytte i Oslo. 
Avreise fra Oslo kl. 08:45 og ankomst Aberdeen kl. 09:20. 
Buss til Inverness. Overnatting og middag på the Royal Highland Hotel. 

14. juni: Inverness – Kirkwall 255 km
Buss til Scrabster, ferje til Stromness på Orknøyene, 
buss til Kirkwall. Overnatting og middag på Kirkwall Hotel.

15. juni: Rundtur på Orknøyene  65 km 
Besøk på Skara Brae – Ring of Brodgar – Highland Park Destillery 
– St. Magnus Cathedral. Middag på hotellet.

16. juni: Kirkwall – Fort William 355 km
Buss til Stromness – ferje til Scrabster, buss via Loch Ness til Fort William. 
Overnatting og middag på Ben Nevis Hotel & Leisure Club.

17. juni: Fort William – Stirling – Edinburgh 220 km
Buss gjennom Glencoe til Stirling. Besøk på Stirling Castle. 
Buss til Edinburgh/Leith. Overnatting på Holiday Inn Waterfront Leith. 
Middag på restaurant.

18. juni: Edinburgh
Sightseeing med buss og til fots i Edinburgh med skandinavisk-talende guide. 
Tid til egen disposisjon. Middag på restaurant.

19. juni: Edinburgh
Formiddagen til egen disposisjon. 
Buss til Prestonfield for Skotsk Aften med middag om kvelden. 

20. juni: Edinburgh – Aberdeen – flyreise til Værnes
Buss til Aberdeen. SAS kl.17:50 fra Aberdeen via Stavanger 
med ankomst Værnes kl.22:35. Buss til de respektive hjemstedene. 

Skottland 
– vilt og vakkert

TURFAKTA  
Avreise:13. juni • Varighet: 8 dager 
Avreise fra: Orkanger, Melhus, Trondheim og Værnes

Turprisen inkluderer: Busstransport Værnes t/r, flyreise Værnes – 
Oslo – Aberdeen –Stavanger – Værnes med SAS, bussreise i Skottland 
i flg. program, ferje Scrabster-Stromness t/r, 1 overnatting på Royal 
Highland Hotel i Inverness, 2 overnattinger på Kirkwall Hotel i 
Kirkwall, 1 overnatting på Ben Nevis Hotel & Leisure Club i Fort 
William, 3 overnattinger på Holiday Inn Waterfront Leith i Edinburgh,  
7 frokoster, 1 lunsj, 7 middager, skotsk aften, inngang til Loch Ness 
Centre & Exhibition, Skara Brae, omvisning og smaksprøve på High-
land Park Distillery, sightseeing med skandinavisktalende guide 
i Edinburgh og reiseleder fra Orklareiser.  

Pris pr. person: kr. 18.600,- 
Tillegg enkeltrom: kr. 3.490,-
Valuta: Britisk pund. 
Denne reisen krever gyldig pass. 
Les mer på www.orklareiser.no
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– ET FERIEPARADIS MED STRAND, FJELL, KULTUR OG HARMONI
Palmer, sypresser, olivenlunder og blågrønt vann danner rammen 

rundt Italias største og kanskje vakreste innsjø, Lago di Garda. 

Fra vår base i Riva del Garda skal vi ut på spennende og interessante 

utflukter. Vi skal på et uforglemmelig kirkebesøk, når vi besøker 

Santuario Madonna della Corona. Denne kirken ligger 700 m.o.h. 

og er «hugget» inn i fjellet omgitt av stupbratte fjellsider, som gjør 

dette til et helt enestående skue! Vi skal på vinsmaking på den 

lokale vingården Maso Roveri – og her har vi vært mange ganger 

før og kan derfor garantere gode smaksprøver og høy stemning! 

Venezia står selvsagt også på programmet. Byen er unik; anlagt på 

118 øyer, med ca. 400 broer og over 150 kanaler med Canal Grande 

som «hovedgate». Venezia har knapt endret utseende siden 1600 

– tallet, og her finner vi kjente severdigheter som Markusplassen, 

Dogepalasset, Sukkenes bro og mye mer! En båttur på Gardasjøen 

blir det også – det er obligatorisk når man først er her! 

Alt dette i løpet av 9 herlige dager da turen går i kombinasjon 

med fly og buss. SAS flyr oss fra Værnes via Oslo til München der 

vår egen buss og sjåfør henter oss. Hjemturen kjører vi med to 

overnattinger i Tyskland, før vi går ombord i Color Line´s ferje 

i Kiel med kurs for Oslo og Norge.

Benvenuti sul Lago di Garda! 

Avreise: 4. juni • Varighet: 9 dager
Avreise fra: Orkanger, Melhus, Trondheim, Værnes og Oslo Lufthavn

Buss til Værnes, flyreise med SAS Værnes – Oslo – München, bussreise med reise-
leder i flg. turbeskrivelse, 5 overnattinger på Hotel Campagnola i Riva del Garda, 
2 hotellovernattinger i Tyskland, 1 overnatting i innvendig lugar Color Line Kiel – 
Oslo, 8 frokoster, 1 lunsj, 9 middager, båttur på Gardasjøen, utflukt til Madonna 
della Corona og Venezia, og vingårdsbesøk hos Maso Roveri.

Valuta: Euro. Denne reisen krever gyldig pass.

For eksakt turprogram og priser – se www.orklareiser.no 
– eller ring oss på tlf. 72 49 57 50 eller send e-post: post@orklareiser.no

Gardasjøen 

Kysten rundt 
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BLÅTT HAV, EN FANTASTISK SKJÆRGÅRD 
OG SJARMERENDE KYSTBYER
Bli med på en reise i vakre landskap og pittoreske byer langs 

kysten i vest og sør! Opplev Sognefjellet og bli med Norges 

mest moderne og elektrisk-drevne sightseeingbåt på Aurlands-

fjorden og Nærøyfjorden! På turen fra Flåm til Gudvangen kan 

vi nyte den flotte naturen uten sjenerende motorstøy. Turen 

videre sørover tar oss over den nye Hardangerbrua, Norges 

lengste hengebru.  

Vi besøker Haugesund, sildebyen som nå er mest kjent for 

Norsk Filmfestival. Skudeneshavn, som også er skapt av silde-

fisket på 1800-tallet, har bevart nesten alle bygningene fra 

storhetstiden og viser seg fram på en måte som gir byen plass 

i arkitekturens Norgeshistorie. 

Etter å ha krysset Boknafjorden med ferje, kommer vi til 

Stavanger. En lokalguide vil vise oss byen og vi får oppleve 

kontrastene mellom oljebyen Stavanger og Gamle Stavanger 

med sine 173 trehus, oppført på slutten av 1700- og 

begynnelsen på 1800-tallet. 

Neste etappe går over Jærens bølgende jordbrukslandskap til 

Egersund. Vi kommer til Jøssingfjorden, skueplass for «Altmark»

affæren under andre verdenskrig, og fortsetter forbi sørlands-

byene Flekkefjord, Mandal, Kristiansand, før vi kommer til 

Arendal. Langs Aust-Agders kyst går ferden videre til trehus-

byen Risør, også kalt «Den hvite by ved Skagerrak». 

Hjemturen legger vi om Asker der vi bor på Thon Hotel Vettre,   

i landlige omgivelser og med fantastisk utsikt over fjorden. 

I fjor ble denne turen fullbooket ganske tidlig, 
så ikke vent – meld deg på!

TURFAKTA  
Avreise: 25. juni • Varighet: 7 dager 
Avreise fra: Trondheim, Melhus, Orkanger, Oppdal og Tynset

Turprisen inkluderer: Bussreise med reiseleder i flg. turbeskrivelse, 
1 overnatting Lærdal Hotel, 1 overnatting Thon Hotel Saga i Haugesund, 
2 overnattinger Clarion Hotel Stavanger, 1 overnatting Clarion Hotel Tyholmen 
i Arendal, 1 overnatting Thon Hotel Vettre i Asker, 6 frokoster, 7 middager, 
båttur på Nærøyfjorden (Flåm-Gudvangen), lokalguide i Stavanger, og alle 
ferje- og bomveiavgifter.

Pris pr. person: kr. 9.950,- 
Tillegg for enkeltrom: kr. 2.240,-  
Les mer på www.orklareiser.no

Kysten rundt 
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– SOLSKINNSØYA I ØSTERSJØEN
Med sitt milde klima, mange soltimer, varierte landskap og 

idylliske beliggenhet, inviterer Bornholm til avslapping og opp-

levelser! Øya kan takke havet og klippene for sitt milde klima, 

og beliggenheten midt i Østersjøen for de mange soltimene. 

Den 4 mil lange øya kalles gjerne «Kontrastenes Øy». 

I nord er det klipper og fjell, midt på øya ligger en av 

Danmarks største skogsområder, og i sør er landskapet flatt. 

På vestkysten ligger idylliske Rønne hvor vi skal bo under 

oppholdet. Med sine røde og okerfargede bindingsverkshus og 

brosteinsbelagte gater er dette en by med mye sjarme. 

Vi setter av to dager for sightseeing, én på den nordlige, én på 

den sørlige delen av øya, og du får masse tid på egen hånd til 

å riktig nyte oppholdet på denne perlen i Østersjøen. 

Du får også en trivelig bussreise og to behagelige krysninger 

med DFDS Seaways ferjer mellom Oslo og København. 

TURFAKTA  
Avreise: 30. juni • Varighet: 7 dager 
Avreise fra: Trondheim, Melhus, Orkanger, Oppdal, Tynset og Oslo

Turprisen inkluderer: Bussreise med reiseleder i flg. turbeskrivelse, 
2 overnattinger i innvendig lugar DFDS Seaways Oslo-København t/r, 
4 overnattinger på Hotel Griffen i Rønne (rom med balkong og havsutsikt), 
6 frokoster, 1 lunsj, 7 middager, fri adgang til Den Bornholmske Diamant 
Spa, to utflukter med lokalguide på Bornholm, ølsmaking Svaneke Bryghus 
og hurtigferje Ystad – Rønne t/r.

Pris pr. person: kr. 13.660,- 
Tillegg for enkeltrom: kr. 2.250,-
Tillegg enkeltlugar t/r: kr. 400,-
Tillegg for utvendig lugar t/r: kr. 250,- pr. person
Valuta: Danske kroner.  
Les mer på www.orklareiser.no   

Bornholm

PÅMELDING OG NÆRMERE INFORMASJON:  TELEFON 72 49 57 50  •  WWW.ORKLAREISER.NO 

– AKTIV FERIE I DE ITALIENSKE ALPENE
Opplev de fantastiske Dolomittene, Alpi Dolomiti – Italias vakreste 

fjellområde – med sine mektige fjelltopper, storslagne utsikt og et 

mylder av stier og mer eller mindre krevende løyper. 

På denne turen kan vi by på vandring i storslått alpelandskap 

med behagelig klima. Her kan du nyte et opphold i imponerende 

naturlandskap, og du kan bli med på flere vandreturer i dette flotte 

området med nydelige fjelltopper som kulisser. Du kan selv velge 

om du vil vandre lange eller korte turer, eller bare slappe av i 

landsbyen en dag! 

Vår base blir landsbyen Cavalese i Val di Fiemme, landsbyen som 

ligger ved “monsterbakken” som avslutter Tour de Ski, og her skal vi 

bo på koselige Hotel Bellavista. Hotellet ligger sentralt i den vakre 

og gjestfrie landsbyen. 

Med kabelbaner går turene opp i fjellene. De som ønsker en god 

vandringsøkt følger «fjellguiden», men om man ønsker å ta det mer 

med ro kan man rusle på egen hånd langs godt merkede turstier. 

Uansett får man nyte fantastisk utsikt underveis, og gjerne ta en 

pause på en av de mange koselige alpehyttene langs veien. 

I løpet av oppholdet besøker vi også en lokal vinkjeller og vingård. 

Finn fram turklær og fjellsko, og bli med på en aktiv og herlig 

ferie i Italia!
 

TURFAKTA
Avreise: 9. juli • Varighet: 8 dager 
Avreise fra: Orkanger, Melhus, Trondheim og Trondheim Lufthavn Værnes

Turprisen inkluderer: Busstransport til Værnes t/r, flyreise med SAS Trondheim – 
Oslo – Milano Malpensa – København – Værnes, busstransport Milano – hotellet t/r, 
7 overnattinger Hotel Bellavista i Cavalese, 7 frokoster, 4 lunsj-pakker (til fjellturer), 
1 lunsj, 7 middager, 4 dager med vandring sammen med guide, 1 dag med 
vandring inkl. lunsj og besøk i vinkjeller, og reiseleder fra Orklareiser.

Pris pr. person: kr 14.450,-
Tillegg for enkeltrom (begrenset antall): kr. 1.500,-
Valuta: Euro. 
Denne reisen krever gyldig pass. 
Les mer på www.orklareiser.no 

Vandring i 
Dolomittene

©
 W

ik
ip

ed
ia

©
 in

fo
@

bi
en

vi
vr

eh
ot

el
s.

it

©
 H

iro
ki

 O
ga

w
a

©
 Y

er
po

©
 Ø

rj
an

 B
. I

ve
rs

en



10

PÅMELDING OG NÆRMERE INFORMASJON:  TELEFON 72 49 57 50  •  WWW.ORKLAREISER.NO

– VI SEILER PÅ MJØSA, TELEMARKSKANALEN, OG OVER 
OSLOFJORDEN TIL «SØTA BROR»
Vi inviterer på en tur der vi møter vår norske kulturarv på så 

mange måter!

Dovrefjell avløses av en fantastisk tur med ikoniske Skibladner, 

vi besøker tradisjonsrike Hadeland Glassverk og Blaafarve-

værket, begge pionerbedrifter i norsk industrihistorie. Vi skal 

bo på «eventyr-hotellet» – Dalen hotell – med historie tilbake 

til 1894! Siden 1892 har Telemarkskanelen via 18 sluser knyttet 

kysten til indre Telemark, og vi blir med på en spennende reise 

med en av de tradisjonsrike båtene fra Dalen til Lunde. I Tokke 

besøker vi Eidsborg Stavkirke; bygd på 1200-tallet og er en av 

de minste stavkirkene i landet. 

Vi besøker Norsk Skieventyr museum i Morgedal, som viser ski-

historie fra 4000 år siden via skisportens far, Sondre Norheim, 

de norske polarheltene og til dagens moderne konkurranseski.  

På tampen av flotte opplevelser, får vi plass til en behagelig 

seilas med Color Line fra Sandefjord til Strömstad og en natt i 

Fredrikstad, før vi tar fatt på hjemreisen.

TURFAKTA  
Avreise: 24. juli • Varighet: 6 dager 
Avreise fra: Trondheim, Melhus, Orkanger, Tynset og Oppdal

Turprisen inkluderer: Bussreise med reiseleder i flg. turbeskrivelse, 
1 overnatting på Clarion Collection Hotel Grand i Gjøvik, 3 overnattinger 
på Dalen Hotel i Dalen i Telemark, 1 overnatting på Scandic City i Fredrikstad, 
5 frokoster, 1 lunsj, 6 middager, tur med Skibladner Lillehammer – Gjøvik, 
besøk på Hadeland Glassverk og Blaafarveværket, tur på Telemarkskanalen 
Dalen – Lunde, utflukt til Eidsborg Stavkirke og Norsk Skieventyr museum i 
Morgedal, og Color Line Sandefjord – Strömstad.

Pris pr. person: kr. 11.360,- 
Tillegg for enkeltrom: kr. 1.800,- 
Les mer på www.orklareiser.no
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– PÅ FØRSTE KLASSE OG MED DET VAKRESTE LANDSKAP 
DU KAN TENKE DEG!
Ferieregionen Salzkammergut er nesten et Østerrike i miniatyr der 

du finner det ypperste landet har å by på: alpelandskap, innsjøer, 

historiske byer og et kulturlandskap spekket med tradisjoner. 

 Vi har valgt St. Johann im Pongau som bosted, en liten by i det 

vakreste landskap du kan tenke deg, så vakkert at dette landskapet 

ble valgt for utendørsscener da filmen Sound of Music ble spilt inn!

Vi utnytter vår fantastiske beliggenhet og besøker delstats-

hovedstaden Salzburg, og Hitler´s Ørnerede i Berchtesgaden. 

En klassisk rundtur langs Grossglockner Hochalpenstrasse tar 

oss opp på 2.500 meter over havet og byr på imponerende utsikt 

til Østerrikes høyeste fjell. Vi runder av oppholdet med et besøk i 

St.Wolfgang, kjent fra Sommer i Tyrol. Her får vi også plass til en 

båttur på idylliske Wolfgangsee. 

Grüss Gott!
 

TURFAKTA
Avreise: 9. juli • Varighet: 11 dager
Avreise fra: Orkanger, Trondheim, Melhus, Oppdal, Tynset og Oslo

Turprisen inkluderer: Bussreise med reiseleder i flg. turbeskrivelse, 2 overnattinger i 
utvendig lugar Color Line Oslo – Kiel t/r, 1 overnatting på Lidner Hotel i Leipzig, 5 over-
nattinger på Hotel Brückenwirt i St. Johann im Pongau, 1 overnatting på Hotel Mercure 
am Mainufer i Würzburg, 1 overnatting Steigenberger Conti Hansa i Kiel, 11 frokoster, 
11 middager, sightseeing i Salzburg med lokalguide, inngang og besøk i Ørnerede i 
Berchtesgaden, båttur på Wolfgansee, og utflukt til Grossglockner Hochalpenstrasse & 
St. Wolfgang.

På Hotel Brückenwirt i St. Johann im Pongau har vi følgende inkludert under vårt 
opphold: Frokost & middag, velkomstdrink, kaffe med kaker, tilgang til hotellets 
basseng, inngang til badstu & relaxavdelingen, og fri drikke hver kveld mellom 
kl. 17:00 – 21:00 (øl/vin/brus/vann).

Pris pr. person: kr 17.850,- 
Tillegg for enkeltrom og lugar: kr. 4.100,-
Valuta: Euro
Denne reisen krever gyldig pass. 
Les mer på www.orklareiser.no 
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PEER GYNT, OGSÅ I ÅR MED FAR OG SØNN OFTEBRO 
I HOVEDROLLEN
Peer Gynt Spelet ved Gålåvatnet i Gudbrandsdalen trekker 

skuelystne i tusentall hvert år. Norges nasjonalepos har sin 

naturlige plass i verdenslitteraturen og Henrik Ibsens historie 

om fattiggutten og storskryteren Peer har begeistret og tatt tak 

i publikum verden over. I amfiet ved Gålåvatnet får vi oppleve 

far og sønn Nils Ole og Jakob Oftebro, som gjentar fjorårets 

suksess og entrer scenen sammen – i en oppsetning der begge 

spiller Peer Gynt i forskjellige livsfaser. Naturen spiller en sentral 

rolle i forestillingen der Gålåvatnet er  både bakteppe og en 

del av scenerommet. Profesjonelle skuespillere i samspill med 

over hundre lokale aktører, til Edvard Griegs scene-musikk, gjør 

Peer Gynt ved Gålåvatnet til noe av det beste norsk teater kan 

framvise.  

Vi har valgt Øigardseter Fjellstue som base – et perfekt 

utgangspunkt for en uforglemmelig tur i et fargerikt fjelland-

skap. Et minnerikt opphold i hjertet av den norske fjellheimen 

i samspill med Norges ubestridte nasjonalskuespill 

– en uslåelig kombinasjon!

IKKE NØL - Bestill nå; 
denne turen har blitt raskt utsolgt de siste årene!

TURFAKTA  
Avreise: 3. august • Varighet: 3 dager 
Avreise fra: Orkanger, Trondheim, Melhus, Oppdal og Tynset

Turprisen inkluderer: Bussreise i flg. turbeskrivelse, 2 overnattinger på 
Øigardseter Fjellstue, 2 frokoster, 3 lunsjer, 2 middager, 1 nattmat, 
kaffeservering under Spelet, og billett til Peer Gynt Spelet.

Pris pr. person: kr. 4.600,- 
Tillegg for enkeltrom: kr. 390,- 
På denne turen fungerer vår sjåfør som reiseleder.
Les mer på www.orklareiser.no
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MAJESTETISKE FJELL, DYPE FJORDER, SJØFUGLKOLONIER 
OG LANGE, HVITE STRENDER DER BARE DE TØFFESTE BADER
«Det var eventyret. Dit måtte de. Og nu var det hans tur. Nu saa han 

Lofoten.... Det var Lofoten, som han hadde hørt så mye om fra han 

var en næve stor. Et land mot Ishavet, som alle gutter langs 

kysten drømte om å få komme til. Der øvedes bedrifter. Der vant 

man rikdom, der kappseilte man med døden». Sitatet er fra Johann 

Bojers «Den siste viking» og beskriver skårungen Lars sine tanker i 

det han nærmer seg Lofotveggen for første gang. 

Svært mye er forandret på de hundre årene som har gått siden 

Bojer skrev om lofotfisket. Men naturen, havet og lyset er det 

samme. Kombinasjonen av vilt hav med grov sjø, spisse alpine fjell 

som stuper ned i vannet, små lune fiskevær og hvite strender med 

krystallklart vann vil aldri slutte å bergta oss. De unike rorbuene er 

bevart, restaurert eller kopiert, og danner grunnpilaren i markeds-

føringen av et av Norges heteste og mest attraktive reisemål!

TURFAKTA  
Avreise: 6. august • Varighet: 7 dager 
Avreise fra: Orkanger, Melhus, Trondheim, Stjørdal og Steinkjer

Turprisen inkluderer: Bussreise med reiseleder iflg. turbeskrivelse, 1 overnatting 
Rica Meyergården Hotel i Mo i Rana, 1 overnatting Scandic Havet Hotel i Bodø, 3 over-
nattinger Thon Hotel Lofoten i Svolvær, 1 overnatting Fru Haugans Hotell i Mosjøen, 
6 frokoster, 7 middager, éntre til Smeden i Sund, Glasshytta på Vikten, Vikingmuseum 
på Borg og alle ferjebilletter.

Pris pr. person: kr. 12.300,- 
Tillegg for enkeltrom: kr. 2.550,-
Les mer på www.orklareiser.no
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– MED ALL INCLUSIVE PÅ MS BEETHOVEN!
Donau, Europas nest lengste elv, har sitt utspring i Schwarzwald sør i 

Tyskland og passerer hele 10 stater på sin vei til Svartehavet. Etappen 

vi har valgt er den mest klassiske elvecruisestrekningen i Europa, fra 

Wien til Budapest t/r. 

En behagelig seilas innrammes av en imponerende scenografi og vi 

gjør flere landhugg i løpet av en dag. Slik opplever vi det 900 år gamle 

Benediktinerklosteret i Melk, et av Europas mest berømte barokkbygg- 

verk og i den vakre Wachaudalen besøker vi romantiske Durnstein. 

Cruiset vil ta deg med til tre hovedsteder; Bratislava, Budapest og Wien, 

alle med et vell av katedraler, kunst og kulturskatter. 

I Ungarn er i tillegg Kalocsa og Esztergom spennende anløpssteder. 

Vi seiler med MS Beethoven, et moderne og hyggelig fartøy som eies 

av det franske rederiet CroisiEurope. Her finner du restaurant, salong, 

bar og soldekk. Lugarene har dobbeltseng, bad med wc og dusj, 

luftkondisjonering og store utsiktsvinduer. Dette er et ukescruise 

i sus og dus – i et makelig tempo med høyt innhold av kultur 

og historie. 

De to siste årene har våre gjester på disse turene sagt at 
denne reisen er noe av det mest fantastiske de har opplevd! 
I fjor var turen fullbooket tidlig – så ikke vent med 
å bestille plass på årets tur……

Cruise på Donau

TURFAKTA  
Avreise: 10. august • Varighet: 8 dager 
Avreise fra: Orkanger, Melhus, Trondheim, Værnes og Oslo Lufthavn

Turprisen inkluderer: Busstransport til Værnes t/r, flyreise med 
Norwegian Trondheim – Oslo – Wien t/r, busstransport fra flyplas-
sen til skipet t/r i Wien, 8 dagers cruise – all inclusive (7 netter) på 
Donau med CroisieEurope (utvendig lugar på hoveddekk), sightseeing 
i Bratislava, Budapest og Wien med buss og lokalguide, og reiseleder 
fra Orklareiser.

All inclusive på MS Beethoven inkluderer: frokost, lunsj, middag, 
kaffe & kake buffeter, og fri drikke (vin/øl/musserende/drinker/
sprit/alkoholfritt, men ikke single malt whisky og ekte champagne).

Pris pr. person: kr 18.920,- 
Tillegg for enkeltlugar: kr. 3.300,- 
Tillegg for lugar på mellomdekk: kr. 1.200,- pr. person
Tillegg for lugar på øvre dekk: kr. 1.490,- pr. person

Utflukter som ikke er inkludert, 
men kan bestilles sammen med reisen:
Folklore kveld i Budapest: kr. 400,- pr. person
Konsert i Wien (forbehold om ledige plasser): kr. 790,- pr. person
Klosteret i Melk: kr. 400,- pr. person
Utflukt til Puzsta inkl. hesteshow: kr. 470,- pr. person

Valuta: Euro og Ungarske forinter. 
Pass: Denne reisen krever gyldig pass.   
Les mer på www.orklareiser.no 

©
 A

nd
re

w
 M

ay
ov

sk
yy



13

PÅMELDING OG NÆRMERE INFORMASJON:  TELEFON 72 49 57 50  •  WWW.ORKLAREISER.NO

– DET GODE LIV PÅ SÅ MANGE VIS…
Portugal er et overflødighetshorn av uforfalsket kultur, imponerende 

natur og Europas kanskje mest gjestfrie mennesker. I det portugisiske 

kjøkken er norsk klippfisk basis for alskens varianter av Bacalao. 

I Porto ved Douro elven står individualisme og arbeidsvilje sterkt, 

og eksport av portvin har skapt kontakt med resten av verden! 

Mens man arbeider i Porto, morer man seg i Lisboa, byen med de syv 

høydene. «Trikkeklemt» og fadomusikk sjarmerer de fleste besøkende.  

Vårt opphold starter og avslutter i Lisboa. Lisboa er en storby full av 

liv, og breddfull av kontraster mellom gammelt og ungt! 

Plassert på bakketopper som klamrer seg til klippesidene har 

Portos forlokkende broer, bygninger og bylanterner holdt vakt over 

Douro-elven i århundrer.  

Vi har lagt vekt på gode matopplevelser på denne turen, med 

håndplukkede restauranter og besøk hos både portvinsprodusenten 

Graham og det eldste vingodset i Portugal som ligger utenfor Lisboa.

Litt utenfor allfarvei, fylt med gode opplevelser 
– Portugal er et godt valg! Bli med, nyt herlige dager med sol, 
god mat og velsmakende drikke! 

Portugal

Daglig tenker vi nye turer og reisemål! Tradisjonen tro blir det en lengre tur til Spania igjen til 
høsten (september – oktober). I år vil denne turen gå til Barcelona-området med base i Calella, 
Lloret de Mar, Salou – eller et annet koselig sted ved Costa Brava-kysten. 
Basert på flere års erfaringer fra tidligere turer kommer vi med en alle tiders tur til Dubrovnik 
i Kroatia – kombinert med uforglemmelige utflukter til Bosnia-Hercegovina og Montenegro. 
Avgang den 8. september – 8 dager, og med direktefly fra Værnes t/r.
Utover dette jobber vi kontinuerlig med å utvide vårt «repertoar» – så for all del, 
følg oss på www.orklareiser.no og på Facebook.

Enda flere flotte turer kommer…

TURFAKTA  
Avreise: 13. august • Varighet: 8 dager 
Avreise fra: Fannrem, Orkanger, Melhus, Trondheim, Værnes og Oslo 
Lufthavn

Turprisen inkluderer: Busstransport til Værnes t/r, flyreise med 
Norwegian Trondheim - Oslo – Lisboa t/r, rundreise med turistbuss i 
Portugal ifølge program, 5 overnattinger på Hotel Sana Lisboa, 2 over-
nattinger på Hotel Eurostars Heroísmo Porto, 7 frokoster, 4 lunsjer, 
5 middager, sightseeing til fots i Lisboa, vinsmaking hos Cartuxa i Évora, 
sightseeing i Porto inkl. tur med trikken, vinsmaking hos Graham’s 
i Porto, utflukt til Sintra og Palacio da Pena, utflukt til Setúbal med 
vingårdsbesøk og reiseleder fra Orklareiser.
(Skandinavisktalende guide på alle utflukter og sightseeinger.)

Pris pr. person: kr. 17.650,- 
Tillegg for enkeltrom: kr. 3.700,-
Valuta: Euro. 
Denne reisen krever gyldig pass. 
Les mer på www.orklareiser.no 
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– LANGS DEN PORTUGISISKE RUTEN
Å gå pilegrimstur er mote. Santiago de Compostela har vært 

pilegrimsmål siden 800-tallet. I Orklareiser har vi arrangert 

vandreturer langs den franske ruten i Spania til Santiago de 

Compostela siden 2012. I år har vi valgt den portugisiske ruten 

til den Galisiske katedralbyen.  Her er det litt mindre trafikk: 

tradisjonelt ble ruten benyttet av folk som ankom de portu-

gisiske havnebyene – i dag er 95% av de 30.000 vandrerne 

utlendinger. 

Vi flyr til Porto med KLM via Amsterdam, og blir møtt av 

vår buss som kjører oss nordover til den spansk-portugisiske 

grense-elva Miño. Dette blir startstedet for vår seks dagers 

vandring. Det er ca. 120 km til Santiago, som sikrer oss et 

ettertraktet Pilegrimspass.  

Santiago er et ideelt pilegrimsmål. Det er langt borte. Det er 

eksotisk, det er vakkert og det skjer noe i gatene hele tiden. 

De senere årene er det stadig mer vanlig at mennesker i mer 

eller mindre tilfeldige grupper går deler av den opprinnelige 

pilegrimsruten til fots – gjennom hele Nord-Spania. Byen 

er som en pilegrimsby skal være: åpen, gjestfri, tolerant og 

avslappet. Gamlebyen er et funn for den kulturinteresserte, 

med arkitektur, kunst, små butikker som selger kuriosa, smug 

og bueganger. Hjemturen går med buss til Porto og videre med 

KLM tilbake til Trondheim via Amsterdam.

Avreise: 3. september • Varighet: 9 dager 

6 dager med vandring (etapper fra 16 til 23 km), 8 overnattinger inkl. frokost 
og middag, lunsjpakker på vandringsdagene, og to reiseledere fra Orklareiser 
som følger gruppen.

Valuta: EuroDenne turen krever gyldig pass.

For eksakt turprogram og priser – se www.orklareiser.no 
– eller ring oss på tlf. 72 49 57 50 eller send e-post: post@orklareiser.no

På vei til Santiago de 
Compostela

– DEN VERDENSBERØMTE TENOREN MED EN KONSERT UTEN 
SIDESTYKKE!
For første gang på 20 år er Andrea Bocelli på en scene i Tyskland, 

og ikke en hvilken som helst scene: Amfiscenen Waldbühne regnes 

som en av Europas fineste «Open-Air» scener! Akkompagnert av et 

imponerende orkester og et fantastisk kor, byr Bocelli på en 

uforglemmelig opplevelse. 

Men kulturbyen Berlin har mye mer å by på - den tyske hoved-

staden er under stadig utvikling. På tur med vår skandinavisk-

talende lokalguide er veien kort mellom høydepunktene i denne 

metropolen. Fra den lengste gjenstående delen av muren med sitt 

berømte East Side Gallery, til symbolsterke Brandenburger Tor og 

det ikoniske Checkpoint Charlie, går turen fra øst til vest i Berlin. 

Gjennom den enorme parken Tiergarten, til livlige Charlottenburg 

med sitt berømte KaDeWe og sin praktallé Kurfürstendamm, 

er byen fullspekket med severdigheter. 

Et kort stykke utenfor Berlin, ligger sjarmerende og trivelige 

Potsdam. Omringet av vakre parker, vann og ikke mindre enn 

12 slott, er byen en absolutt fryd for øyet. Under Fredrik den Store 

utviklet byen seg til en vakker residensby, og vi begynner besøket 

med en tur på elven Havel, hvor vi får se Potsdam fra vannet. 

Vi skal også besøke det UNESCO-beskyttede slottet Sanssouci, 

hvor Fredrik den Store filosoferte, drakk vin og nøt dagene 

«uten bekymringer» langt vekk fra hektiske Berlin. 

Berlin er alltid verdt et besøk – og en konsert med 
Andrea Bocelli er en uforglemmelig begivenhet!

TURFAKTA  
Avreise: 22. august • Varighet: 6 dager 
Avreise fra: Trondheim, Melhus, Orkanger, Oppdal, Tynset og Oslo

Turprisen inkluderer: Bussreise med reiseleder i flg. turbeskrivelse, 2 overnattinger 
i utvendig lugar Color Line Oslo – Kiel t/r, 3 overnattinger på Hotel Arcadia Berlin, 
5 frokoster, 3 middager, sightseeing i Berlin med buss og til fots inkl. skandinavisk-
talende guide, inngang til TV-tårnet i Berlin, inngang og guidet omvisning i 
Sanssouci Palace og konsertbillett Cat.4 til Andrea Bocelli konserten.

Pris pr. person: kr. 9.985,- 
Tillegg for enkeltrom/lugar: kr. 3.150,- 
Tillegg for aftensbuffet Color Line: kr. 390,- pr. person pr. vei
Valuta: Euro
Denne turen krever gyldig pass.
Les mer på www.orklareiser.no

Andrea Bocelli 
i Berlin

©
 Jo

sé
 A

nt
on

io
 G

il 
M

ar
tín

ez
©

 L
ui

s 
M

ig
ue

l B
ug

al
lo

 S
án

ch
ez

©
 E

st
ev

oa
ei

©
 Jo

sé
 A

nt
on

io
 G

il 
M

ar
tín

ez



15

PÅMELDING OG NÆRMERE INFORMASJON:  TELEFON 72 49 57 50  •  WWW.ORKLAREISER.NO

– MED HOTELL PÅ «BESTE TOMTA I BY´N»
Å reise med Orklareiser til ett av de stemningsfulle julemarkedene 

i Tyskland er blitt en tradisjon for mange. I år kommer vi igjen til 

Lübeck der vi finner ett av de eldste, ett av de mest intime og 

absolutt ett av de hyggeligste tyske julemarkedene.

Under kirketårnene i Hansabyen skinner tusenvis av lykter i førjuls-

tida. Det dufter av rykende varm glühwein, brente mandler og 

bratwurst. Besøkende fra alle verdens hjørner tar del i en mer enn 

350 år gammel julemarkedstradisjon i byen ved Trave. 

Mange tilreisende til tross; det er en lun og avslappet atmosfære, 

en fantastisk opptakt til den egentlige julefeiringen. Turen går med 

julepyntet buss. Københavnsbåten er også pyntet til førjulsfest, 

og ombord inviterer vi til en julebuffet som kan friste den mest 

kresne gane!

Allerede tidlig på ettermiddagen andre dag ser vi Lübecks 

«skyline» med de syv imponerende kirketårnene. Vi skal bo 

sentralt og lukseriøst – på Lübecks eneste fem stjerners hotell 

– Radisson Blu Senator Hotel, helt nede ved Trave og kloss på 

julemarkedene! Utenfor Marienkirche står salgsboder og juletrær 

tett og i Breitestrasse selges alt fra julepynt til lokale strikkeplagg, 

mens Niedereggers Konditori framstår som noe av et marsipanens 

mekka. Her bugner det av kunstferdig marsipankunst som fryder 

både øye og gane. Ikke langt unna ligger kunsthåndverkernes 

marked i Heiligengeist hospitalet. I stemningsfulle lokaler legger 

de ut forseggjorte gjenstander for salg. Her kan du finne julegaver 

litt utenom det vanlige, men her er ikke kjøpepress og prisene 

er langt fra skremmende. Kroer, kneiper og restauranter er lette 

å finne. Gi deg selv og kanskje noen du er glad i en riktig førjuls-

gave, seks førjulsdager med stemning på sitt beste og en perfekt 

oppladning til julen hjemme!
 

TURFAKTA  
Avreise: 1. desember • Varighet: 6 dager 
Avreise fra:Trondheim, Melhus, Orkanger, Meldal, Oppdal, Tynset og Oslo

Turprisen inkluderer: Bussreise med reiseleder i flg. turbeskrivelse, 2 overnattinger 
i utvendig lugar på DFDS Seaways Oslo-København t/r, 3 overnattinger Radisson 
Blu Senator Hotel i Lübeck, 5 frokoster, 2 julebuffet på DFDS og 1 middag på 
hotellet i Lübeck.

Pris pr. person: kr. 8.300,- 
Tillegg for enkeltrom/lugar: kr.2.600,-
Valuta: Euro
Denne turen krever gyldig pass.
Les mer på www.orklareiser.no

Julemarked i Lübeck 

©
 W

ol
fg

an
g 

M
ax

w
ita

t

 

Inne i fjellheimen, midt mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen 

ligger Venabufjellet ved porten til Rondane Nasjonalpark. 

Det gamle seterlandskapet ligger i bjørkeskogbeltet og dels 

over tregrensen. Fjelltoppene ligger på 1200–1400 meter og 

byr på vidt utsyn i alle retninger. Utover høsten finnes et nett 

av merkede stier i lett og variert terreng, både i fjellbjørkeskog 

og over tregrensen. Venabufjellet preges av 30 små og store 

topper, mange gode fiskevann, moltemyrer og små elver.  

Midt i dette herlige terrenget ligger flotte Spidsbergseter Resort. 

Med godt utstyrte rom, anerkjent restaurant og Karlsvogna 

Fjellbad har hotellet det meste av det en forventer av et topp 

høyfjellshotell. Gode fellesområder med en hyggelig bar og 

dans til levende musikk hver kveld topper inntrykket. 

Vi skal hygge oss i fjellheimen, men legger også opp til 

en utflukt til Lillehammer i løpet av oppholdet.

Hjemturen legger vi om den nasjonale turistvegen – 

opplevelsen av det langsomme landskapet med de ruvende 

fjellene er helt spesiell, det er nesten litt magisk.

Alt ligger derfor til rette for et kjempehyggelig avbrekk 

ved inngangen til høsten!

TURFAKTA  
Avreise: 24. september • Varighet: 4 dager 
Avreise fra: Trondheim, Melhus, Orkanger, Oppdal og Tynset

Turprisen inkluderer: Bussreise i flg. turbeskrivelse, 3 overnattinger på 
Spidsbergseter Resort Rondane, 3 frokoster, 2 lunsjer, 4 middager og 
utflukt til Lillehammer.

Pris pr. person: kr. 4.990,- 
Tillegg for enkeltrom: kr. 850,-
Les mer på www.orklareiser.no 

Det Gode Liv i 
Fjellheimen
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Redaksjonen avsluttes 17.01.2018. Prisene er basert på dagens valutakurser. Vi tar forbehold om trykkfeil.
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– BLANT DE BESTE I EUROPA!
Den gamle bydelen i Tallinn forvandles allerede i slutten av 

november til et eventyrlig julemarked med et middelaldersk preg. 

Ifølge den engelske avisen «The Times» er julemarkedet i Tallinn 

blant de beste i Europa! Midt på Rådhusplassen står et stort juletre 

og skinner over et femtitalls boder fylt til randen med estiske 

delikatesser og ulike julegaveideer. Du finner lokale husflidsprodukter,

trevarer, pyntegjenstander, smijern og brukskunst. Du kan kjøpe 

duker, tepper og julepynt, eller spise honning, sjokolade og supplere 

julebaksten med estiske kaker. I en liten sidegate, Katariina Käik, 

kan du finne lokale kunstnere, som har sine verksteder her og 

selger vakre ting i glass, keramikk og edle metaller. 

Flotte og moderne Tallink City Hotel er vår base under oppholdet, 

og ligger rett utenfor Tallinns middelalderske gamleby, 10 minutters 

spasertur fra rådhusplassen. 

Turen går med buss til Stockholm og videre med en julepyntet cruise-

ferje fra Tallink Silja. På seilingene serveres julebuffet og frokost.

TURFAKTA  
Avreise: 2. desember • Varighet: 4 dager 
Avreise fra: Orkanger, Melhus, Trondheim og Stjørdal 

Turprisen inkluderer: Bussreise med reiseleder i flg. turbeskrivelse, 
2 overnattinger i innvendig lugar Tallink Silja Stockholm Tallinn t/r, 
1 overnatting Tallink City Hotel i Tallinn, 3 frokoster, og 3 middager.

Pris pr. personr: kr. 4.550,- 
Tillegg for innvendig enkeltlugar t/r: kr. 540,-
Tillegg for utvendig lugar t/r: kr. 150,- pr. person
Tillegg for enkeltrom på hotellet: kr. 460,-
Valuta: Euro
Denne reisen krever gyldig pass.
Les mer på www.orklareiser.no

En hyggelig nyhet dette året er at vi starter vår egen reiseklubb for våre gode og trofaste 

gjester, samt nye kunder. Vi ønsker å gi deg/dere en medlemsfordel i form av rabatt på 

turer og tilleggstjenester, jevnlig oppdatering om turer og tilbud fra oss, tilbud om 

«restplasser», egne og eksklusive «reiseklubbturer», og mye mer! 

For mer informasjon og bestilling av medlemskap – ring oss på tlf.  72 49 57 50, 

send e-post: post@orklareiser.no, eller gå inn på www.orklareiser.no/reiseklubb

Bli medlem i vår «Reiseklubb»


