REISEOPPLEVELSER 2019

REISEÅRET 2019
I 2018 reiste hver fjerde nordmann ut av Skandinavia
minst tre ganger, en økning på 30% fra 2017! De største
globetrotterne var 60-åringene, og fjellvandring var blant
de mest populære aktivitetene. 1 av fire nordmenn holder
en knapp på reisemål i Norge for hovedferien, Spania og
Hellas følger tett etter. Halvparten av oss fordeler oss på
resten av kloden når vi skal velge feriemål!
Slike trender er både en utfordring og en kilde til inspirasjon for oss som reisearrangør. Ved siden av de nasjonale
trendene, sitter vi igjen med erfaringer og inntrykk fra
2018-sesongen, og for så vidt tidligere sesonger, som sier
oss hva våre kunder liker best.
Vi håper at Nyhetsbrevet du holder i hånda, vil svare til
noen av de forventningene du har til feriereiser i 2019!
TRENDER
I tråd med de nasjonale trendene, kan vi tilby hele tre
vandreturer. Pilegrimsruten til Santiago de Compostela går i
år i mai, og vi gjentar også vår populære fjelltur i de italienske
Dolomittene. Nytt av året er en tur til Zakopane i Polen med
flotte turer i Tatrafjellene.
Vi vil helt klart oppleve spennende ting, og vi har inkludert
tre store spel i årets nyhetsbrev. Peer Gynt på Gålå er
suveren i landsmålestokk, mens Elden på Røros seiler opp
som en god nummer to. I år er det 25. sesong for Guri-spelet

på Edøy, og her som på de andre spelene, har vi skaffet
gode billetter!
EKSOTISK
Elvebåtcruise har vært en stor hit i flere år. I år kan vi tilby
tre slike turer. Foruten velprøvde og superpopulære Donaucruise fra Wien, kan vi presentere en kombinasjon med
elvecruise på Douro og opphold i spektakulære Lisboa.
Vi har også et helt nytt tilbud med elvebåtcruise i Venezia,
med laguneøyene og Po-deltaet, og er glade for å kunne
vise fram denne fantastiske byen og området rundt.
Vi fortsetter med vårt tilbud til Kina, og i år kombinerer vi
Beijing, Den Kinesiske Mur og Shanghai, en herlig blanding!
Svalbard har en dragning for mange. Vår tur går i juli og
den arktiske sommeren er rammen rundt oppholdet som
byr på alt en kan vente seg av flotte opplevelser.
GJENGANGERE
Noen ting blir vi ikke ferdige med, verken våre gjester
eller vi. Årets tur til Holland er en slik, Island er en annen,
og vi kan legge til Kysten Rundt, en høsttur i fjellheimen
og julemarked i Tyskland. Men alt dette, og mere til kan du
lese om i dette nyhetsbrevet.
Velkommen på tur!

Opplev vår spennende verden – reis med oss i Orklareiser!
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Våren på Island

– EN INNHOLDSRIK TUR TIL SAGAØYA MED DET LILLE EKSTRA!
Der Amerika og Europa møtes og naturen utfolder seg på
sitt mest fantastiske, der du kan oppleve isbreer, eruptive og
dampende geysirer, termiske bad, svovellandskap, brusende
fossefall, ulmende vulkaner, månelignende lavalandskap,
hyggelige landsbyer og verdens minste hovedstad: Reykjavik!
Vi har flytider som gjør at du får fantastisk mye ut av oppholdet. Vi starter med et bad i den verdenskjente Blå Lagune,
mineralrikt og helsebringende! På ettermiddagen tar en guide
oss med og vi blir kjent i den islandske hovedstaden. Vi bor
sentralt og godt midt i Reykjavik.
Vi skal selvfølgelig på utflukt til «Den Gylne Sirkel» og
oppleve nasjonalparken Þingvellir, fossefallet Gullfoss, og det
geotermiske området ved Geysir. På denne turen inkluderer
vi også et besøk på Fridheimar, der thermaldrevne veksthus
sikrer islendingene tomater og andre varmekjære planter.
Lunsj spiser vi på en ekte islandsk hestefarm!
Vi har tid til en hel dag på egenhånd i Reykjavik.
Siste dag rekker vi en 6 timers utflukt vestover og besøker
Grindavik, og de varme kildene på Gunnuhver. Lengst i sørvest
ligger Reykjanes Fyr, høyt og trygt på Bæjarfjell og byr på en
fantastisk utsikt. Deretter går turen til flyplassen og SAS sin
retur til Norge.
Bli med oss og opplev våren på Sagaøya, og unngå de
store turiststrømmene – og kanskje får vi noen flotte
«Nordlys-opplevelser» også?
TURFAKTA
Avreise: 4. april • Varighet: 4 dager
Avreise fra: Orkanger, Melhus, Trondheim og Værnes
Turprisen inkluderer: Busstransport til Værnes t/r, flyreise med
SAS Trondheim-Oslo-Reykjavik t/r, 3 overnattinger på Hotel Reykjavik
Centrum, alle busstransporter på Island i flg. turbeskrivelse, 3 frokoster,
2 lunsjer, 3 middager, besøk og inngang inkl. håndkle til Den Blå Lagune,
lokalguide i Reykjavik, utflukt Den Gyldne Sirkel, utflukt til Grindavik –
Gunnuhver – Reykjanes Fyr, og reiseleder fra Orklareiser.

Holland
REIS TIL HOLLAND OG MØT VÅRENS VAKRESTE FARGER OG
DUFTER I BLOMSTERPARKEN KEUKENHOF!
Bli med oss til Holland i beste tulipanblomstring! Turen sørover
går med Color Line´s ferje fra Oslo til Kiel, og vi er på plass i vårt
velrennomerte hotell i Utrecht allerede andre kveld.
Gud skapte himmel og jord, men Holland er skapt av Hollendere,
det sier de selv i alle fall. Og det er et spesielt landskap de har
skapt. Bak diker og poldere, gjennomskåret av kanaler, finner vi
et fruktbart land så vidt forskjellig fra alt annet. Her finner vi
husbåter, sluser og kanaler, vindmøller og flotte bindingsverkshus.
Hollands vakre hovedstad Amsterdam er verdt et besøk, og vi skal
oppleve kanalbyen med sitt yrende folkeliv, klemtende trikker og
vennlige syklister. Sightseeing på kanalene og en god lunsj hører
med!
Hovedmålet for de fleste er likevel et besøk i den velkjente
blomsterparken Keukenhof, hvor 320 mål fantastisk hage under
staselige trekroner utgjør et eldorado for blomsterelskere fra hele
verden.
TURFAKTA
Avreise: 25. april • Varighet: 7 dager
Avreise fra: Trondheim, Melhus, Orkanger, Oppdal og Tynset
Turprisen inkluderer: Bussreise med reiseleder i flg. turbeskrivelse, 1 overnatting
i innvendig lugar Color Line Oslo-Kiel, 1 overnatting i utvendig lugar DFDS Seaways
København-Oslo, 3 overnattinger NH Utrecht Hotel og 1 overnatting på Atlantic
Hotel Universum i Bremen, 7 frokoster, 1 lunsj, 7 middager, kanaltur i Amsterdam,
inngang Keukenhof og båttur Marken-Volendam.
Pris pr. person: kr. 12.750,Tillegg for enkeltrom/enkeltlugar: kr. 3.250,Tillegg for utvendig lugar Color Line pr. person: kr. 250,Valuta: Euro.
Denne reisen krever gyldig pass.
Les mer på www.orklareiser.no

© Sergey Galyonkin

Pris pr. person: kr 17.640,Tillegg for enkeltrom kr. 3.950,Valuta: Islandske kroner (tas ut/veksles på Island).
Denne reisen krever gyldig pass.
Les mer på www.orklareiser.no
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Påsketur til Skagen

Glem ski og klisterføre og bli med for å møte våren i idylliske
Skagen på toppen av Danmark som lokker med sitt fantastiske lys
og en magisk odde der to hav møtes! Vi bor godt på Skagens
eneste fire-stjerners hotell, går på kro, rusler på sightseeing i gamle
Skagen, og utforsker den fascinerende Grenen mellom Kattegat og
Skagerak. Vi finner også tid til å besøke det gedigne Nordsø
Oceanarium i Hirtshals.
Vi reiser med Stena Line fra Oslo til Frederikshavn og med Color
Lines Super Speed mellom Hirtshals og Larvik. Siste natt overnatter
vi på Oslo´s tak, Holmenkollen Park Hotel!
Om skiføret ikke frister – er det fremdeles godt å være norsk
– i Danmark!
TURFAKTA
Avreise: 16. april • Varighet: 5 dager
Avreise fra: Orkanger, Trondheim, Melhus, Oppdal og Tynset
Turprisen inkluderer: Busstransport med reiseleder i flg. turbeskrivelse,
1 overnatting i utvendig lugar på Stena Line Oslo-Frederikshavn, 2 overnattinger
på Color Hotel Skagen, 1 overnatting Scandic Holmenkollen Park Hotel i Oslo, Color
Line Hirtshals-Larvik,4 frokoster, 3 lunsjer, 5 middager, byvandring i Skagen, skyss
med «Sandormen» og inngang Nordsø Oceanarium.
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FASCINERENDE KONTRASTER OG SPENNENDE
OPPLEVELSER I MIDTENS RIKE
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.
En strålende togtur med det futuristiske høyhastighetstoget
tar oss til det moderne Kinas utstillingsvindu, Shanghai.
Vi bor sentralt på store, internasjonale hotell.
TURFAKTA
Avreise: 2. mai • Varighet: 10 dager
Avreise fra: Orkanger, Melhus, Trondheim og Værnes
Turprisen inkluderer: Busstransport til/fra Værnes, flyreise Trondheim- OsloHelsingfors-Beijing, og Shanghai-Helsingfors-Oslo-Trondheim, busstransfer fra
flyplass til hotell t/r i Beijing og Shanghai, 5 overnattinger på Qianmen Jiangui
Hotel i Beijing, 3 overnattinger på Greenland Jiulong Hotel i Shanghai, inngang
Beijing Planning Exhibition Hall, utflukt til Lama-tempelet, 2 heldags bysightseeing i Beijing, heldags utflukt til Den Kinesiske Mur inkl. gondolbane, heldags
utflukt til Hebei og Anguo, høyhastighetstog Beijing-Shanghai, bysightseeing i
Shanghai, inngang Shanghai History Museum, Shanghai Tower, Yu-parken,
akrobatikkshow, 9 frokoster, 7 lunsjer og 9 middager, svensktalende lokalguide
på alle fellesarrangement, billetter til alle programførte attraksjoner og
reiseleder fra Orklareiser.
Pris pr. person: kr 22.900,Tillegg for enkeltrom: kr. 3.950,Tillegg for utflukt til Zhujiajiao inkl. båttur og lunsj: kr. 420,- pr. person
Valuta: Kinesisk renminbi (CNY).
Denne reisen 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

Operapåske i Berlin
– med Arne Fagerholt som kunstnerisk veiviser!
Berlin er reisemålet, og vi skal på tre flotte teaterscener
i Staatsoper, Komische Oper og Deutsche Oper. Vi skal
oppleve Richard Wagners «Mestersangerne fra Nürnberg»,
Puccinis «La Boheme» og «Tosca».
Avreise: 16. april – varighet: 7 dager
Pris fra kr. 18.500,- pr. person
Les mer på www.orklareiser.no
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© JDeutsche Oper Berlin

© Skagen Turitsbyrå

© Andy Mendyk

Pris pr. person: kr. 7.900,Tillegg for enkeltrom/enkeltlugar: kr. 1.300,Valuta: Danske kroner.
Denne reisen krever gyldig legitimasjon.
Les mer på www.orklareiser.no

– Beijing & Shanghai

Venezia,
laguneøyene
og Po-deltaet

På vei til Santiago
de Compostela

– MED M/S MICHELANGELO
Ingen by i verden er vel så romantisk som Venezia? Med et virvar
av trange gater, broer, øyer, vakre torg og koselige restauranter
innbyr den norditalienske byen til spennende opplevelser. Venezia
er bygget på mer enn 100 små øyer som bindes sammen av 400
broer! Canal Grande, Markusplassen med Basilica di San Marco,
Dogepalasset og Kampanilen er høydepunkter, mens de vakre
gondolene ikke bare er til pynt, men er reelle transportmiddel i
denne bilfrie byen. Ute i lagunen ligger et kjede av øyer og sør
for byen renner mektige Po ut i Adriaterhavet. Vi utforsker Venezia,
lagunen og Po-deltaet og bor ombord på elegante MS Michelangelo
med «all inclusive». I løpet av turen blir det anledning til å delta
på ulike utflukter som bl.a.: I fotsporene til Casanova i Venezia, de
fantastisk flotte øyene Murano & Burano, «gourmet byen» Bologna,
og Romeo & Julies Verona.
Vieni con noi a Venezia – kom med oss til Venezia!

– EN FANTASTISK VANDRETUR LANGS PILEGRIMSVEIENE
I ET VÅRLIG SPANIA – «LITEN OG EKSKLUSIV GRUPPE!»
Å gå pilegrimstur er mote. Santiago de Compostela har vært
pilegrimsmål siden 800-tallet. Få vandringsveier er omspunnet med så mange myter og er så fulle av historie. Hele veien
– camino´en – på 1.465 km, er oppført på UNESCOs liste over
verdens kulturarv. 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 NordSpania. 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.
Hvem som helst kan være pilegrim! Men du må være i normalt
god fysisk form – og du vil garantert være enda sprekere etter
turen! Det er også en komfortabel reise, der vår buss følger oss
på veien med bagasjen og kjører oss deler av veien. Vi sover
på gode hoteller og smaker de forskjellige regionenes gode
mat og drikke. Dagsetappene er mellom 12 og 30 kilometer og
alt du trenger er gode sko, en svipptursekk med drikke og litt
«mellom-mat», samt godt turhumør og kondisjon.
Det er totalt kun 12 plasser i salg på denne turen, så dette
blir både en eksklusiv og hyggelig vandrertur!

TURFAKTA
Avreise: 7. juni • Varighet: 7 dager
Avreise fra: Orkanger, Melhus, Trondheim og Værnes
Turprisen inkluderer: Busstransport til Værnes t/r, flyreise med SAS TrondheimKøbenhavn-Venezia, transport fra flyplass til skipet t/r, 7 dagers cruise – all
inclusive (6 netter) ombord på M/S Michelangelo (CroisiEurope) i utvendige
lugarer på hoveddekk, flyreise med Norwegian Verona-Oslo-Trondheim,
og reiseleder fra Orklareiser.

All inclusive på M/S Michelangelo inkluderer; frokost, lunsj, middag inkl. fri
drikke (vann, vin, øl og juice), kaffe etter lunsjer og middager, drikke i baren
(med unntak av Champagne og vin fra «spesiallisten»), velkomstdrink,
galla middag og underholdning.

Avreise: 2. mai • Varighet: 9 dager
Avreise fra:Orkanger, Melhus, Trondheim og Værnes

Pris pr. person: kr. 17.590,Tillegg for enkeltrom: kr.2.890,Valuta: Euro.
Denne reisen krever gyldig pass.
Les mer på www.orklareiser.no

© Toutaitanous

Prisen inkluderer: Buss til Værnes t/r, flyreise med Norwegian TrondheimOslo-Madrid-London-Trondheim, busstransport i Spania i flg. program,
2 overnattinger på Hotel Novotel Madrid Campo de las Naciones, 1 overnatting Alfonso IX Hotel i Sarria, 2 overnattinger Hotel Rio Ulla i Monterroso,
1 overnatting Hotel Suiza i Arzua, 2 overnattinger Hotel Universal i Santiago
de Compostela, 8 frokoster, 1 lunsj, 5 middager inkl. vin, engelsktalende
lokalguide i Santiago de Compostela, og reiseleder fra Orklareiser.

kr. 4.190,kr. 1.400,- pr. person

© Fabio Becchelli

TURFAKTA

© Alexandre Sattler

Pris pr. person: kr 17.250,Tillegg for enkeltlugar:
Tillegg for lugar på øvre dekk:
Valuta: Euro.
Denne reisen krever gyldig pass.
Les mer på www.orklareiser.no
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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 Aurlandsfjorden 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
sildefisket 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 sørlandsbyene
Flekkefjord, Mandal og til Kristiansand. Langs Aust-Agders kyst
går ferden videre til trehusbyen 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.
De to siste årene ble denne turen fullbooket ganske tidlig,
så ikke vent – meld deg på!
TURFAKTA
Avreise: 24 . juni • Varighet: 7 dager
Avreise fra: Trondheim, Melhus, Orkanger, Oppdal og Tynset
Turprisen inkluderer: Bussreise med reiseleder i flg. turbeskrivelse, 1 overnatting
Quality Hotel Sogndal, 1 overnatting Thon Hotel Saga i Haugesund, 2 overnattinger
Clarion Hotel Stavanger, 1 overnatting Clarion Hotel Ernst i Kristiansand, 1 overnatting
Thon Hotel Vettre i Asker, 6 frokoster, 7 middager, båttur på Nærøyfjorden (FlåmGudvangen), lokalguide i Stavanger, og alle ferje- og bomveiavgifter.

– NÅR BARE DET BESTE ER GODT NOK!
Med sitt milde klima, mange soltimer, varierte landskap og
idylliske beliggenhet, inviterer Bornholm til avslapping og opplevelser! 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 med sine røde og okerfargede bindingsverkshus
og brosteinsbelagte gater. I Rønne finner vi Hotel Griffen, totalrenovert i mai 2017, og med ett av Nordens beste spaanlegg!
Herlighetene strekker seg over 1000 kvadratmeter og når været
tillater det åpnes dørene til en utendørs jacuzzi og saltsjøbadet hvor man bader i oppvarmet sjøvann. Vi har booket rom
med balkong og havsutsikt – bare det beste er godt nok!
Med gåavstand til sentrum, lystbåthavnen og en hyggelig
sandstrand, er det alltid noe å ta seg til like i nærheten!
Under vårt opphold på Bornholm skal vi ut på interessante
utflukter. Vi setter av to halve dager for sightseeing, én på den
nordlige, én på den sørlige delen av øya. På denne turen får
vi også en trivelig bussreise og to behagelige krysninger med
DFDS Seaways ferjer mellom Oslo og København.
TURFAKTA
Avreise: 29. juni • Varighet: 7 dager
Avreise fra: Trondheim, Melhus, Orkanger, Oppdal og Tynset
Turprisen inkluderer: Bussreise med reiseleder i flg. turbeskrivelse,
2 overnattinger i innvendig lugar DFDS Seaways Oslo-København t/r, ferje
fra Ystad-Rønne t/r, 4 overnattinger på Hotel Griffen i Rønne på Bornholm,
6 frokoster, 1 lunsj, 7 middager og 2 x halvdags utflukter med lokalguide
på Bornholm.
Pris pr. person: kr. 13.950,Tillegg for enkeltrom/enkeltlugar: kr. 2.800,Tillegg for utvendig lugar DFDS t/r: kr. 650,- pr. person
Valuta: Danske kroner.
Denne reisen krever gyldig legitimasjon.
Les mer på www.orklareiser.no

© Jan Madsen

Pris pr. person: kr. 10.800,Tillegg for enkeltrom: kr. 2.180,Les mer på www.orklareiser.no
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– solskinnsøya i Østersjøen

© Szymon Nitka

Kysten rundt

Bornholm

© Dominic Barrington

Svalbard

Midt mellom Nordkapp og Nordpolen, verdens nordligste
tilgjengelige destinasjon, og kanskje den mest eksotiske.
Her bor flere isbjørner enn mennesker.
Midnattssola dominerer himmelen fra mai og helt til mot
slutten av august. 4 måneder med midnattssol gjør noe med
både menneskers og dyrs indre urverk; om sommeren går
natt og dag i ett i Høy Arktis. Og i den arktiske sommeren
skjer det et lite mirakel, en mengde planter og sopp formelig
eksploderer i pur livsglede under den varmende midnattssola
og skaper små, fargesprakende flekker av liv på den ellers så
øde tundraen. Fra vår base på Longyearbyens nyeste hotell,
skal vi oppleve eventyret! Vi spiser en minnerik middag i
Camp Barentz, ca. 10 kilometer øst for Longyearbyen, inn i
Adventdalen. Selvsagt skal vi ha sightseeing i Longyearbyen
og lære mer om denne norske utposten. Og vi skal på båttur
til det nedlagte russiske gruvesamfunnet, Pyramiden.
Underveis passerer vi også den mektige Nordenskiöldbreen
og fuglefjellet Diabas. Litt tid på egen hånd i Longyearbyen blir
det også, men vi skal få plass til et besøk på verdens nordligste
bryggeri, Svalbard Bryggeri der vi smaker på lokalt tilvirket
øl som inneholder 2000 år gammelt brevann fra Bogerbreen
på Svalbard! Avskjedsmiddag på «Funken» setter et verdig
punktum for oppholdet. En spesiell tur, en sjelden anledning,
din sjanse til å oppleve Svalbard!
IKKE NØL – Bestill nå; denne turen har blitt raskt utsolgt
tidligere!
TURFAKTA
Avreise: 1. juli • Varighet: 5 dager
Avreise fra: Orkanger, Melhus, Trondheim og Værnes
Turprisen inkluderer: Buss til Værnes t/r, flyreise med SAS TrondheimTromsø-Longyearbyen-Oslo-Trondheim, 4 overnattinger på Radisson Blu
Polar Hotel Spitsbergen i Longyearbyen, 4 frokoster, 1 lunsj, 4 middager,
alle busstransporter på Svalbard i flg. program, utflukt til Camp Barentz
(villmarksaften), lokalguide i Longyearbyen, båttur til Nordenskiöldsbreen og
Pyramiden, ølsmaking på 78 Grader Nord/Svalbard Bryggeri, og reiseleder
fra Orklareiser.

FRA TOPPEN AV DANMARK TIL URNORSKE TELEMARK
OG DE BREDE BYGDER LANGS MJØSA
Søtt og salt, sol og regn – kontraster fascinerer oss. Denne herlige
rundturen starter på toppen av Danmark, der Skagerak møter
Kattegat og Grenen svinger seg ut i det skiftende havet.
En vel tre timers tur med Color Lines Super Speed tar oss tilbake til
Norge og mangfoldige Telemark. Telemarkskanalen med sine 18
sluser kalles verdens åttende underverk, Heddal Stavkirke er ikonisk,
og så runder vi av med en idyllisk tur med Skibladner og en overnatting på prisbelønte Wood Hotel – eller Mjøstårnet som verdens
høyeste trehus gjerne kalles.
Skal du på én tur i år, er dette en uslåelig kombinasjon!
TURFAKTA
Avreise: 8. juli • Varighet: 7 dager
Avreise fra: Orkanger, Trondheim, Melhus, Oppdal og Tynset
Turprisen inkluderer: Bussreise med
reiseleder iflg. turbeskrivelse, 1 overnatting
i innvendig lugar Stena Line OsloFrederikshavn, 2 overnattinger på Color
Hotel Skagen, 2 overnattinger på Thon Hotel
Høyer i Skien, 1 overnatting på Wood Hotel i
Brumunddal, 6 frokoster, 1 lunsj, 7 middager,
Color Line Hirtshals-Larvik, båttur på
Telemarkskanalen Ulefoss-Lunde, besøk i
Heddal Stavkirke – Blaafarveværket –
Hadeland Glassverk, og tur med
Skibladner Gjøvik – Hamar.
Pris pr. person: kr. 12.000,Tillegg for enkeltrom/lugar: kr. 2.500,Tillegg for utvendig lugar Stena Line:
kr. 150,- pr. person
Valuta: Danske kroner.
Denne reisen krever gyldig legitimasjon.
Les mer på www.orklareiser.no

© Henrik Dvergsdal

© Zairon

Pris pr. person: kr. 18.950,Tillegg for enkeltrom: kr. 4.480,Valuta: Norske kroner.
Denne reisen krever gyldig legitimasjon.
Les mer på www.orklareiser.no

En herlig rundtur
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© Mbanaszk

Kysten rundt
Vandring i
Tatra-fjellene

– MED BASE I POLENS HØYESTLIGGENDE BY, ZAKOPANE
Den høyalpine naturen på grensen mellom Polen og Slovakia
er som skapt for fotturer! Zakopane er mest kjent som vintersportssted, men også populær om sommeren, og et fint
utgangspunkt for fotturer i Tatrafjellene og i Tatra nasjonalpark.
Zakopane er Polens høyestliggende by, 834 m.o.h. Med egen
fjellfører legger vi ut på dagturer i et fantastisk terreng.
Terrenget varierer fra bratte fjell til grønn skog, og alternativene
for glade vandrere spenner bredt med 275 kilometer med
merkede stier. Smaragdsjøen Morskie Oko på 1.400 meters
høyde og den trolske Kościeliska-dalen er naturlige besøksmål.
Likedan en tur med gondolbanen fra Zakopane til Kasprowy
Wierch – det sørlige Polens tak!
Varmt vann og tusenvis av bobler gjør susen for slitne turføtter
i det vi puster ut i en jacuzzi på Hotel Belvedere Resort & Spa,
et fire-stjerners klassisk hotell med fire restauranter, bar og et
vidunderlig SPA. Vi runder av oppholdet med en overnatting i
Krakow. Reisen til og fra Polen går direkte med Norwegian fra
Værnes til Krakow.

– 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. Du kan selv
velge om du vil vandre lange eller korte turer, eller bare slappe av
i landsbyen en dag! 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.
Vår base blir landsbyen Castello di Fiemme, her skal vi bo på
Hotel Los Andes. Hotellet ligger sentralt i den vakre og gjestfrie
landsbyen, og har egen spa-avdeling og svømmebasseng.
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!
Vandringsturen krever at du er i alminnelig god fysisk form,
da rutene går i alpint terreng med til dels bratte og krevende
partier og i høyder på opp til 3.200 m.o.h.

TURFAKTA
Avreise: 28. juli • Varighet: 8 dager
Avreise fra: Orkanger, Melhus, Trondheim og Værnes
Turprisen inkluderer: Busstransport til Værnes t/r, flyreise med Norwegian
Trondheim-Krakow t/r, alle busstransporter i Polen i flg. program, 6 overnattinger på Hotel Belvedere Resort & Spa i Zakopane (inngang til hotellets
relaxavdeling er inkl.), 1 overnatting på Ibis Krakow Stare Miasto «Old Town»
Hotel, 7 frokoster, 7 middager, vandringsguide/fjellfører på alle utflukter, tur
med gondolbanen til Kasprowy Wierch, sightseeing med skandinavisktalende
lokalguide i Krakow, og reiseleder fra Orklareiser.

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

Pris pr. person: kr 11.800,Tillegg for enkeltrom: kr. 1.970,Valuta: Euro.
Denne reisen krever gyldig pass.
Les mer på www.orklareiser.no
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© Cybularny
© Jozef Kotulic

© info@bienvivrehotels.it

Pris pr. person: kr 14.625,Tillegg for enkeltrom (begrenset antall): kr. 1.500,Valuta: Euro.
Denne reisen krever gyldig pass.
Les mer på www.orklareiser.no

© info@bienvivrehotels.it

Turprisen inkluderer: Busstransport til Værnes t/r, flyreise med Norwegian
Trondheim-Oslo-Verona t/r, busstransport Verona – hotellet t/r, 7 overnattinger
på Hotel Los Andes, 7 frokoster, 4 lunsjpakker (til fjellturer), 1 lunsj, 7 middager
(buffè), 4 dager med vandring sammen med guide, 1 dag med vandring inkl.
lunsj og besøk i vinkjeller, og reiseleder fra Orklareiser.
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© Jon Lyngstad

Vandring i
Dolomittene

© Wigdis Wollan

Fru Guri av Edøy

«Hvis det kan interessere Dem at vide,
saa er Peer Gynt en virkelig person,
der har levet i Gudbrandsdalen..»

© Bård Gundersen /Peer Gynt

Henrik Ibsen

Gurispelet feirer jubileum.
En imponerende mengde
dyktige amatører har sammen
med solide profesjonelle krefter framstilt den gripende
historien i 25 år! Sterke kvinneskikkelser flettes sammen
med tro, kjærlighet, tragedie og lykke, og dramaet følger
publikum lenge etter at den siste applausen har stilnet.
Handlingen foregår på 1100-tallet, og er en gripende historie
om Fru Guri som med klokskap leder familien gjennom
tragedie og lykke, kjærlighet, tvil og tro i et vikingsamfunn
preget av kampen om innflytelse, makt, allianser, tro og
ære. Oppi alt dette er Fru Guri det kloke medmennesket som
forsøker å veilede til riktige valg, og som arbeider for å skape
forsoning mellom fiender og frender. Dette er stor dramatikk
med nordmørsnaturen som bakteppe, og en besettende
historie med røtter i konkrete hendelser her ute, men også
i vår felles historie.

Peer Gynt – Gålå 2019
I en helt ny oppsetning av Peer Gynt ved Gålåvatnet, blir
vi tatt med tilbake til 1860-tallets Gudbrandsdalen. Regissør
Marit Moum Aune lar seg fascinere av Ibsens elegante veksling
mellom humor og dypt alvor og av kontrastene mellom Gålånaturens åpenhet og trangheten i bygda og i Peer Gynt selv.
I amfiet ved Gålåvatnet får vi oppleve en «ny» Peer Gynt.
Pål Christian Eggen var Olav den Hellige på Stiklestad i 2014, og
har hatt stor suksess som Tevje i «Spelemann på taket». Regissør
Marit Moum Aune er fra Trondheim, og har hatt regien for Spelet
på Stiklestad og Elden på Røros. Profesjonelle skuespillere i samspill
med over hundre lokale aktører, til Edvard Griegs scenemusikk,
gjør Peer Gynt ved Gålåvatnet til noe av det beste norsk teater
kan framvise. Vi har valgt Øigardseter Fjellstue som base – 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!

Avreise: 13. juli • Varighet: 3 dager
Avreise fra: Stjørdal, Trondheim, Melhus, Orkanger og Kyrksæterøra
Turprisen inkluderer: Bussreise i henhold til program, 2 overnattinger på
Quality Hotel Grand i Kristiansund, 2 frokoster, 3 middager, 1 lunsj, alle ferjeog bomavgifter og billett til «Fru Guri av Edøy».
Pris pr. person: kr. 3.900,Tillegg for enkeltrom: kr. 730,På denne turen fungerer vår sjåfør som reiseleder.
Les mer på www.orklareiser.no

ELDEN et historisk
musikkteater på Røros
Musikkspillet Elden er et av de mektigste og mest
publikumskjære «friluftsspillene» vi har i Norge, og har de
siste årene gått for fulle tribuner hver kveld. Bergstadens
ikoniske slagghauger danner en majestetisk scene for
dramatikken som utspiller seg i kveldstimene i
månedsskiftet juli/august.

TURFAKTA
Avreise: 2. 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, 2 middager, 2 lunsjer, 1 nattmat, kaffeservering under Spelet,
og billett til Peer Gynt Spelet.
Pris pr. person: kr. 4.800,Tillegg for enkeltrom: kr. 390,På denne turen fungerer vår sjåfør som reiseleder.
Les mer på www.orklareiser.no

Elden tar oss med tilbake til 1718–1719 da 10.000 svenske
soldater under ledelse av Carl Gustaf Armfeldt gikk mot
Trondheim for å ta over Norge, etter ordre fra Karl XII. Da Karl
XII blir skutt, starter de svenske soldatenes tilbaketog der 3.000
soldater frøs i hjel på vei over grensefjella mot Sverige. Elden
er skrevet av Arnfinn Strømmevold og Bertil Reithaug, årets
regissør er Catrine Telle og orkesteret ledes av Skjalg Raaen.
TURFAKTA
Avreise: 29. juli • Varighet: 2 dager
Avreise fra: Orkanger, Trondheim og Melhus
Turprisen inkluderer: Bussreise med moderne turbuss til Røros t/r, 1 overnatting
på Bergstadens Hotel, 1 frokost, 1 middag, og billett (midtfelt) på Elden 29. juli.
Pris pr. person: kr. 2.950,Tillegg for enkeltrom: kr. 625,På denne turen fungerer vår sjåfør som reiseleder.
Les mer på www.orklareiser.no
© Yerpo

TURFAKTA
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Riga, Tallinn
og Helsingfors

© kallerna

Lofoten
MAJESTETISKE FJELL, DYPE FJORDER, SKRIKENDE 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 markedsføringen av et av Norges heteste og mest attraktive
reisemål!
TURFAKTA
Avreise: 7. august • Varighet: 7 dager
Avreise fra: Orkanger, Melhus, Trondheim, Stjørdal og Steinkjer
Turprisen inkluderer: Bussreise med reiseleder iflg. turbeskrivelse, 1 overnatting
Scandic Meyergården Hotel i Mo i Rana, 1 overnatting Scandic Havet Hotel i Bodø,
3 overnattinger 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. 12.850,Tillegg for enkeltrom: kr. 2.550,Les mer på www.orklareiser.no

– ET HERLIG TREKLØVER!
Om det finnes en perfekt trio, må det være Østersjøens tre
søstre Riga, Tallinn og Helsingfors. Riga, Latvias hovedstad er
sjarmerende og populær, noe helt for seg selv ved Daugavas
bredder. Vakre jugendkvartaler og intime brosteinssmug har
sikret byens gamle sentrum en plass på Unesco´s
Verdensarvliste. Estlands vakre hovedstad Tallinn, ligger
bak sine bymurer, preget av sin middelalderhistorie som er
merkbar overalt – i kirkene, i smugene og på husfasadene med
de trappeformede takgavlene. Gamlebyen har et generøst
uteliv med spennende restauranter og barer side om side.
Helsingfors er en tidløs by med en unik kombinasjon av
ultramoderne design, gammel stil og tidløs historie. Finnenes
hovedstad har dessuten de varmeste saunaene og kuleste
barene, men bærer først og fremst preg av å være en by
ved sjøen, med øyer, bukter, vind og duft av hav. Vi flyr med
Norwegian direkte til Riga der vi møter Orklareisers buss som
tar oss med på resten av turen. Katamaranferje tar oss fra
Tallinn til Helsingfors og Tallink Siljas cruiseferje, Silja Serenade,
byr på en flott nattseiling til Stockholm. Tre reisemål i ett
– spennende, gøy og variert – du blir vel med?
TURFAKTA
Avreise: 30. august • Varighet: 6 dager
Avreise fra: Orkanger, Melhus, Trondheim, Stjørdal og Værnes
Turprisen inkluderer: Busstransport til Værnes, flyreise med Norwegian
Trondheim – Riga, bussreise med reiseleder i flg. turbeskrivelse, 1 overnatting
på Tallink Riga Hotel i Riga, 2 overnattinger på Tallink City Hotel i Tallinn,
1 overnatting på Hotel Lilla Roberts i Helsingfors, 1 overnatting i utvendig lugar
Tallink Silja Helsingfors – Stockholm, 5 frokoster, 3 lunsjer, 6 middager,
skandinavisktalende lokalguide i Riga – Tallinn – Helsingfors, omvisning og
ølsmaking på Saku bryggeriet i Tallinn, ferje Tallink Silja Tallinn – Helsingfors,
og inngang til Tempelkirken i Helsingfors.
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© Nick Stenning

Pris pr. person: kr. 11.860,Tillegg for enkeltrom/lugar: kr. 3.120,Valuta: Euro og svenske kroner.
Denne reisen krever gyldig pass.
Les mer på www.orklareiser.no
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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 barokkbyggverk 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 blir en uke på cruise i sus og dus, og med «all inclusive»
– i et makelig tempo med høyt innhold av kultur og historie.
De siste årene har våre gjester på disse turene sagt
at denne reisen er noe av det mest fantastiske de har
opplevd! De to siste årene har turen blitt fullbooket tidlig
– så ikke vent med å bestille plass på årets tur……!
TURFAKTA
Avreise: 12. august • Varighet: 8 dager
Avreise fra: Orkanger, Melhus, Trondheim og Værnes
Turprisen inkluderer: Busstransport til Værnes t/r, flyreise med Norwegian
Trondheim-Oslo-Wien t/r, busstransport fra flyplassen 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, unntatt single malt whisky og ekte champagne).
Pris pr. person: kr 19.500,Tillegg for enkeltlugar (hoveddekk): kr. 3.500,Tillegg for lugar på mellomdekk:
kr. 800,- pr. person
Tillegg for lugar på øvre dekk:
kr. 1.830,- pr. person
Valuta: Euro og Ungarske forinter.
Denne reisen krever gyldig pass.
Les mer på www.orklareiser.no

Portugal
– EKSKLUSIVT PÅ FØRSTE KLASSE
Vi legger ut på oppdagelsesferd i det ekte Portugal, som er et overflødighetshorn av uforfalsket kultur, imponerende natur og Europas
kanskje mest gjestfrie mennesker. Et opphold i Sesimbra, som vi har
gode erfaringer med, kombineres med et luksuscruise på Douro fra
Porto over grensen til Spania og ned igjen. Vår første base blir i
Sesimbra, rett sør for Lisboa. En liten, koselig by med lite turister –
det er faktisk stort sett folk fra Lisboa som kommer hit i helgene for
å nyte en dag eller to på stranden. Her kan vi virkelig oppleve den
portugisiske hverdagen, og bl.a. se alle de små fiskebåtene som
tidlig på morgenen er ute på havet for å skaffe dagens fangst til
fiskehallen og alle restaurantene. Hovedstaden Lisboa ligger en kort
kjøretur unna. Sightseeing med lokalguide, lunsj og en tur med den
velkjente trikken står på programmet. Et annet populært utfluktsmål
som vi skal besøke er Sintra, som poeten Lord Byron har beskrevet
som en av Europas vakreste byer. Her finner vi eventyrpalasset
Palacio da Pena. Cabo da Roca, det vestligste punktet i Portugal skal
vi også besøke. Etter fire dager sørpå forflytter vi oss nordover til
Porto for et 6 dagers elvebåtcruise på elva Duoro. M/S Infante D.
Henrique blir vårt «flytende hotell» i Porto, gjennom Duoro-dalen
til Salamanca i Spania og tilbake igjen. Med «all inclusive» og
interessante anløpssteder blir dette en uforglemmelig reise i
«portvinens fotspor»! Har du tenkt tanken på å oppleve det aller
beste av Portugal? Da er dette reisen og en sjelden sjanse – bestill
nå og nyt Portugal på første klasse!
TURFAKTA
Avreise: 14. august • Varighet: 11 dager
Avreise fra: Orkanger, Melhus, Trondheim, Værnes og Oslo Lufthavn
Turprisen inkluderer: Busstransport til Værnes t/r, flyreise med Norwegian
Trondheim-Oslo-Lisboa t/r, 4 overnattinger på Sana Sesimbra Hotel i Sesimbra,
6 dagers cruise (5 netter) – all inclusive – ombord på M/S Infante D. Henrique
(CroisiEurope) i utvendig lugar på mellomdekk, 1 overnatting på Tryp Lisboa
Aeoroporto Hotel i Lisboa, 10 frokoster, 6 lunsjer, 10 middager, alle busstransporter
i Portugal i flg. program, sightseeing og trikketur i Lisboa, utflukt til Sintra – Palacio
da Pena – Cabo da Roca, skandinavisktalende guide den 15/8 og 17/8, og
reiseleder fra Orklareiser.

Drikke (vann og vin) er inkludert i alle middagene på Sana Sesimbra Hotel og
Tryp Lisboa Aeoroporto Hotel. All inclusive på M/S Infante D. Henrique inkluderer;
frokost, lunsj, middag inkl. fri drikke (vann, vin, øl og juice), kaffe etter lunsjer og
middager, drikke i baren (unntatt Champagne og vin fra «spesial-listen»), velkomstdrink, galla middag, underholdning, «spansk aften», og tradisjonell folklore.

© Orklareiser

Pris pr. person: kr 27.500,Tillegg for enkeltrom/lugar: kr. 7.200,Tillegg for lugar på øvre dekk: kr. 900,- pr. person
Valuta: Euro.
Denne reisen krever gyldig pass.
Les mer på www.orklareiser.no

© Olga1969

© Andrew Mayovskyy

Cruise på Donau
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Skottland
Sankt Petersburg

– MED THE ROYAL EDINBURGH MILITARY TATTOO
Vi inviterer til uforglemmelige opplevelser i et land som byr på
storslått natur, et uhyre i en innsjø, sekkepiper, haggis og gylden
whisky, menn i skjørt og en hovedstad som er blant de vakreste
i verden! Vi kjører inn i det legendariske terrenget som kalles the
Highlands, der lyngheier, grønnkledde fjell, berømte lakseelver
avløses av de pagodeformede takene hos den lokale whiskyprodusenten. Vi legger turen langs Loch Ness – kjører i skyggen av
Skottlands høyeste fjell, Ben Nevis og gjennom den sagnomsuste
dalen Glen Coe. Selvsagt besøker vi et whiskydestilleri!
Så er det klart for Edinburgh; elegant, dynamisk og romantisk.
Vi får se en av Europas vakreste byer, både New Town med travle
Princes Street og Old Town med The Royal Mile, som strekker seg
fra Edinburgh Castle til kongepalasset Holyrood House. For mange
blir det et høydepunkt å få med seg the Royal Edinburgh Military
Tattoo. Vi flyr ut med Norwegian og med SAS hjem. Dette er
en tur fullspekket av inntrykk og opplevelser!
Benytt anledningen – skaff deg en plass!

– EN AV VERDENS VAKRESTE BYER!
St. Petersburg – eller «Piter» som byens innbyggere ynder å
kalle den, ble grunnlagt av Peter den Store i 1703 – da han
innså at Moskva lå altfor langt unna resten av Europa til å
kunne ha innflytelse og få nye impulser. Han bestemte derfor
å anlegge en ny hovedstad fra grunnen av, ved Finskebukta,
hvor elven Neva renner ut. I tillegg til å befeste adgangen til
Østersjøen, ble byen også et symbol på hans storslåtte planer
om å reformere og europeisere det gamle Russland. Ved
hjelp av datidens ledende arkitekter og kunstnere bygde han
«Russlands vindu mot vesten». De prangende palassene, store
kirkene og enorme plasser overlevde kommunismen bedre
enn noe annet sted i Russland – etter byens 300-års jubileum
i 2003 fremstår de i dag vakrere enn noensinne. I dag regnes
byen med rette som en av verdens vakreste byer, hvor vi skal
se og oppleve bl.a. Isakskatedralen, Peter – Paul-festningen,
Peterhof, Eremitasjen og paradegaten Nevskij Prospekt.
Det blir båttur på Neva med folklore underholdning, og vi
skal se tsarenes tidligere og imponerende sommerresidens i
Pusjkin. Står St. Petersburg på din «drømmeliste»? Da har du
en gylden sjanse med oss i år, og vi kan love et ferieminne
du ikke vil glemme!

TURFAKTA

TURFAKTA

Avreise: 4.august • Varighet: 6 dager
Avreise fra: Orkanger, Melhus, Trondheim, Værnes og Oslo Lufthavn

Avreise: 26. august • Varighet: 5 dager
Avreise fra: Orkanger, Melhus, Trondheim og Værnes

Turprisen inkluderer: Busstransport til Værnes t/r, flyreise med Norwegian
Trondheim-Oslo-Edinburgh og SAS Edinburgh-Oslo-Trondheim, rundreise med turistbuss i Skottland i flg. program, 1 overnatting Strathspey Hotel i Aviemore, 1 overnatting Stirling Court Hotel i Stirling, 3 overnattinger Haymarket Hub Hotel i Edinburgh,
5 frokoster, 3 middager, inngang og smaksprøve Blair Athol Distillery, inngang Stirling
Castle, sightseeing i Edinburgh med skandinavisktalende guide, skotsk aften på
Prestonfield House, billett til Royal Edinburgh Military Tattoo, og reiseleder fra Orklareiser.

Turprisen inkluderer: Buss til Værnes t/r, flyreise med SAS TrondheimStockholm-St. Petersburg t/r, 4 overnattinger på Hotel Oktyabrskaya i St.
Petersburg, 4 frokoster, 3 lunsjer, 4 middager, all busstransport i flg. program,
norsktalende lokalguide på alle sightseeinger og utflukter, båttur på Neva med
folklore underholdning, reiseleder fra Orklareiser, og visumkostnader.
Pris pr. person: kr. 14.850,Tillegg for enkeltrom: kr. 1.260,Valuta: Russiske rubler (kjøpes/veksles i Russland), euro og/eller US Dollar.
Denne reisen krever gyldig pass og visum til Russland. Visum til Russland er
inkludert i turprisen og vil bli ordnet av oss. Informasjon og søknadsskjema
for visum til Russland vil bli utsendt ca. 2 måneder før avreise. (Bl.a. skal
originalpasset sammen med 1 passfoto og utfylt visumsøknad sendes inn/
leveres til oss for videre behandling hos den russiske ambassaden).
Les mer på www.orklareiser.no
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© A. Savin

© Brian Forbes

© Dezidor

© Florstein

© Sally Stimson

© elizabethfloresherrera

Pris pr. person: kr. 17.650,Tillegg for enkeltrom: kr. 4.240,Utflukt til Royal Yacht Britannia: kr. 620,- pr. person
Valuta: Britiske pund.
Denne reisen krever gyldig pass.
Les mer på www.orklareiser.no
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Høsttur til Dalseter
Vakkert beliggende øverst i fjellbygda Espedalen på 930 m.o.h.
ligger Dalseter Høyfjellshotell med praktfull utsikt over dalen
og Jotunheimen. Dalseter er et familieeid hotell hvor tredje
generasjon vertskap ønsker velkommen til gode feriedager i
fjellet. Vertskapet har lagt vekt på å beholde den opprinnelige
atmosfæren og setter sin stolthet i hotellet som ujålete,
naturnært, avslappende og ekte.
Espedalen kalles ofte «Vår Vennlige Villmark», omgitt av
flotte fjell og en rik flora og fauna. Når vi besøker Dalseter,
begynner de vakre høstfargene å sette sitt preg på landskapet.
Både vikingetidens feider og dikterhøvdingene Ibsen og
Bjørnsson gir farge til et flott utfluktsprogram under oppholdet.
Alt ligger derfor til rette for et kjempehyggelig avbrekk
ved inngangen til høsten!
TURFAKTA
Avreise: 2. september • Varighet: 4 dager
Avreise fra: Orkanger, Trondheim, Melhus, Tynset og Oppdal
Turprisen inkluderer: Bussreise i flg. turbeskrivelse, 3 overnattinger på
Dalseter Høyfjellshotell, 3 frokoster, 3 lunsjer, 4 middager og inngang Aulestad.
Pris pr. person: kr. 4.850,Tillegg for enkeltrom: kr. 450,Les mer på www.orklareiser.no

Dublin

© Antonio D’Alfonso

Undrer meg på hva jeg får å se
over de høye fjelle?

Irlands hovedstad er nok liten på størrelse og folketall i forhold
til mange andre av Europas storbyer, men det byen mangler på
størrelse tar den fint igjen på sjarm. Et fenomen som det kan
være muligheter for å oppleve og høre om når du besøker Dublin,
er det irene kaller «four seasons in a day». Det vil si at du på bare
en eneste dag vil kunne oppleve alt fra strålende sol, plaskregn,
sludd og stiv kuling.
Irland som er Europas siste stoppested før Atlanteren strekker seg
helt over til Amerika har et mildt og nokså fuktig kystklima. Det
blir aldri veldig kaldt, ei heller ekstremt varmt.
Dublin er ifølge innbyggerne selv, en «city of villages», altså en by
satt sammen av mange landsbyer, delt på midten av elven Liffey.
Du beveger deg aller enklest til fots, og rekker fint å få med deg
både nord- og sørsiden av sentrum på bare noen timer.
I løpet av turen skal vi på sightseeing i den Irske hovedstaden,
vi skal besøke Guinness Storhouse, samt på en heldagsutflukt til
sjarmerende Kilkenny, en by med lang historie og stolt byggetradisjon. Vi skal besøke Kilkenny Castle og det blir anledning til
å utforske byens vakre sentrum på egenhånd. Siste kvelden blir
det Irsk aften på Merry Ploughboys music pub med ekte og
tradisjonell irsk musikk og dans.
TURFAKTA
Avreise: 9. september • Varighet: 5 dager
Avreise fra: Orkanger, Melhus, Trondheim og Værnes
Turprisen inkluderer: Buss til Værnes t/r, flyreise med SAS Trondheim-Oslo-Dublin
t/r, 4 overnattinger på Iveagh Garden Hotel i Dublin, 4 frokoster, 2 lunsjer,
4 middager herav 1 middag på Irsk aften, alle busstransporter i Irland i flg. program,
sightseeing med lokalguide i Dublin, utflukt til Kilkenny med lokalguide og inngang til
Kilkenny Castle, omvisning på Guinness Storehouse og reiseleder fra Orklareiser.
Pris pr. person: kr. 14.900,Tillegg for enkeltrom: kr. 4.300,Valuta: Euro.
Denne reisen krever gyldig pass.
Les mer på www.orklareiser.no
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© Berthold Werner

Andalucia

© Michael Grmek

© Ingo Lindt

– SPANIA PÅ EN ANNEN MÅTE
Andalucias åtte provinser strekker seg tvers over hele Sør-Spania
fra Almerias ørkener til grensen mot Portugal. Vi skal tilbringe noen
dager ved Costa del Sols strender, men hovedfokus på denne turen
er landet bak turiststrømmen.
Vi skal oppleve de enestående bygningene som maurerne etterlot
seg; Córdobas Mezquita og Alhambra i Granada. De hvite byene,
som Andalucia er så kjent for, er representert med dramatiske Ronda.
Sevilla med den mauriske festningen Real Alcazar, katedralen og
de idylliske kvartalene i Barrio de Santa Cruz er en uforglemmelig
opplevelse. Og sist, men ikke minst; den geografiske og historiske
rariteten Gibraltar.

14

Avreise: 7. september • Varighet: 8 dager
Avreise fra: Orkanger, Trondheim, Melhus og Værnes
Turprisen inkluderer: Busstransport til/fra Værnes, flyreise
Værnes – Malaga t/r med Norwegian, bussreise med reiseleder
i flg. turbeskrivelse, 4 overnattinger på Hotel Don Curro i Malaga,
1 overnatting på Hotel Abba Granada, 1 overnatting på NH Hotel
Guadalquivir i Cordoba, 1 overnatting på Catalonia Giralda Hotel
i Sevilla, 7 frokoster, 4 middager inkl. vann/vin/øl, 1 lunsj,
flamencoshow, inngang og omvisning i Alhambra og Generalife
hagen, sightseeing i Cordoba og inngang til La Mezquita,
sightseeing i Sevilla og utflukt til Gibraltar med lokaltransport
og guide.
© Julia Kostecka

© Ruggero Poggianella

© Logopop

TURFAKTA

Pris pr. person: kr. 14.230,Tillegg for enkeltrom: kr. 2.990,Valuta: Euro.
Denne reisen krever gyldig pass.
Les mer på www.orklareiser.no
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© Thomas Ulrich

Julemarked i Rostock
Forleng sommeren
– vi reiser til Kroatia!

Avreise: 16. september • Varighet: 19 dager
Avreise fra: Orkanger, Trondheim, Melhus, Oppdal og Tynset
Turprisen inkluderer: Bussreise i moderne turbuss, 2 overnattinger i utvendig
lugar Color Line Oslo-Kiel t/r, 1 overnatting på Radisson Blu Fürst Leopold
Hotel i Dessau, 2 overnattinger på Brückenwirt Hotel i St. Johann im Pongau,
9 overnattinger på Valamar Tamaris Resort i Porec, 1 overnatting på Hotel
Gasthof Post i Vipiteno, 2 overnattinger på Brühl’s Hotel Trapp i Rüdesheim am
Rhein, 1 overnatting på Intercity Hotel i Kiel, 19 frokoster, 19 middager, utflukt til
St. Wolfgang og Hallstatt, besøk i Postojnagrotten i Slovenia, og vingårdsbesøk
med vinsmaking på Schloss Johannisberg i Geisenheim.
Pris pr. person: kr. 24.700,Tillegg for enkeltrom:				
Tillegg for enkeltlugar t/r:			
Halvdagsutflukt til Pula:			
Heldagstur til Krk inkl. lunsj og vingårdsbesøk:

kr. 4.290,kr. 900,kr. 400,- pr. person
kr. 750,- pr. person

Vi har med egen reiseleder på bussturen til Kroatia t/r, mens vår sjåfør vil
fungere som reiseleder under oppholdet på Valamar Tamaris Resort i Porec.
Drikke er inkludert i alle middagene på Valamar Tamaris Resort, samt en
velkomstdrink første kvelden.

TURFAKTA
Avreise: 30. november • Varighet: 6 dager
Avreise fra: Trondheim, Melhus, Orkanger, Oppdal og Tynset
Turprisen inkluderer: Bussreise med reiseleder i flg. turbeskrivelse,
2 overnattinger i utvendig lugar DFDS Seaways Oslo-København t/r,
3 overnattinger Radisson Blu Hotel Rostock, 5 frokoster, 1 middag,
og 2 julebuffeter (DFDS).
Pris pr. person: kr. 8.600,Tillegg for enkeltrom/lugar: kr. 2.200,Valuta: Euro.
Denne reisen krever gyldig pass.
Les mer på www.orklareiser.no

© www.rostocker-weinachtsmarkt.de

Valuta: Euro og Kroatiske kuna.
Denne reisen krever gyldig pass.
Les mer på www.orklareiser.no
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© Thomas Ulrich

TURFAKTA

For Orklareiser er det en god førjulstradisjon å reise til ett av de
stemningsfulle julemarkedene i Tyskland. I skjæret fra tusenvis
av julelys stråler Nordtysklands største julemarked med cirka 300
boder på Neuer Markt i hjertet av Rostocks historiske indre by.
I slutten av november seiler julenissen inn på havnen og setter
med det i gang et gnistrende julemarked med et yrende folkeliv!
Opplev gamle tradisjoner på den historiske markedsplassen og
middelaldermarkedet ved Marienkirche. I den romantiske
eventyrskogen vil du bli ført tilbake til barndommen! Glühwein
og brente mandler får konkurranse fra lokale lekkerbiskener som
røkte pølser, røkt fisk og de såkalte Schmalzkuchen. Du kan
spasere «Nordische Meile» og oppleve hvordan nordisk kultur
har fått fotfeste i Østersjøbyen.
Som i fjor har vi valgt et utsøkt hotell for våre julemarkedsgjester.
Radisson Blu Hotel ligger sentralt i Rostock og like ved julemarkedet.
Gi deg selv eller noen du er glad i en riktig førjulsgave, seks førjulsdager med stemning på sitt beste og en perfekt oppladning
til julen hjemme!

© Thomas Ulrich

HOTEL VALAMAR TAMARIS RESORT I POREC
Tradisjonen tro blir det en ny «langtur» for å forlenge sommeren
når høsten setter inn her hjemme – denne gangen til Istria
– halvøya i Kroatia! Vi har valgt prisbelønte Valamar Tamaris
Resort i Porec som base. Hotellet ligger på den vakre og grønne
halvøya Lanterna, som er en perle for et lengre ferieopphold.
Som gjest her kan vi benytte oss av alle tjenester og fasiliteter
som er tilgjengelige på anlegget; alt fra utmerkede restauranter,
svømmebassenger og idrettsanlegg til ulike underholdningsprogrammer – og sist, men ikke minst; 5 forskjellige badestrender! 15 kilometer sør for hotellet ligger byen, Porec.
Den middelalderske gamlebyen er som et postkort med sine
vakre hus og brosteinsbelagte gater med små torg og nydelige
kirker. Reisen til Kroatia går med buss, og vi får to behagelige
krysninger med Color Line mellom Oslo-Kiel. På turen sørover
legger vi veien innom Østerrike og Brückenwirt Hotel i St. Johann
im Pongau, og på hjemturen legger vi inn et to døgns opphold
i Rüdesheim am Rhein. Glem mørke høstkvelder her hjemme –
pakk kofferten med lettere klær for en sensommertur til Kroatia!
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To døgn med gode opplevelser på cruise
med Color Line til Kiel – med det lille
ekstra. Kjente artister, konserter og
underholdning, god stemning og deilige
matopplevelser. Den 8. september blir
det gjensyn med Lasse Stefanz på
«Dansecruise» til Kiel, sammen med
andre kjente artister! Bestill plass tidlig
for her blir det rift om plassene!

Turprisen inkluderer: Bussreise
med moderne turbuss til Oslo t/r, og
2 overnattinger i innvendig lugar på
Color Magic Oslo-Kiel t/r.

Les mer på www.orklareiser.no

TURFAKTA
Berlinmuren sto i 28 år som symbol på den
Avreise: 22. september
kalde krigen. Murens fall 9. november 1989
Varighet: 6 dager
endret verdenshistorien for alltid. I dag er Berlin Avreise fra: Orkanger, Trondheim,
på ny hovedstad i Tyskland, og i løpet av de siste Melhus, Oppdal og Tynset
Turprisen inkluderer: Bussreise med reiseårene er det brukt mangfoldige milliarder på
oppussing av hovedstaden. Berlin fremstår i dag leder i flg. turbeskrivelse, 1 overnatting i
innvendig lugar DFDS Seaways Oslosom en moderne storby, men med et historisk
København, 3 overnattinger på Radisson
Berlin Alexanderplatz i Berlin, 1 overnatting
sus over seg.
Gjenforeningen av øst og vest åpnet for utbygging på steder i Berlin hvor dette tidligere ikke var
mulig. Potsdamer Platz, som hørte til dødsstripen,
er et eksempel på en omfattende utbygging og
total forandring. Plassen blir populært kalt Berlins
nye ansikt utad. Vi skal på sightseeing for å høre
byens historie og se alle de flotte severdighetene!

i innvendig lugar Color Line Kiel-Oslo,
ferje Gedser-Rostock, 5 frokoster, 1 lunsj,
6 middager, sightseeing i Berlin med
skandinavisktalende lokalguide og
inngang til DDR museet i Berlin.
Pris fra kr. 9.960,Tillegg for enkeltrom/lugar: kr. 3.770,Valuta: Euro.
Denne reisen krever gyldig pass.
Les mer på www.orklareiser.no

Bli medlem i vår Reiseklubb
Med medlemskap i vår reiseklubb for gode og trofaste kunder, samt nye kunder,
vil du/dere få en medlemsfordel i form av rabatt på turer og tilleggstjenester, jevnlige
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
til: post@orklareiser.no eller bestill online på vår hjemmeside: www.orklareiser.no
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© DDR Museum

© Diego Delso

– 30 år etter murens fall
© Ansgar Koreng

Avreise: 8. september
Varighet: 3 dager
Avreise fra: Trondheim, Melhus,
Orkanger, Meldal og Tynset

Pris fra kr. 1.595,Tillegg for enkeltlugar: kr. 300,- 		
Tillegg for utvendig lugar: kr. 500,pr. person
Middag i Grand Buffet inkl. 1 drikke:
kr. 403,- pr. person pr. vei
Frokostbuffet:
kr. 148,- pr. person pr. vei

Berlin

© DDR Museum

© VollwertBIT

Dansecruise med Lasse Stefanz
på Color Magic

TURFAKTA

