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ØST-FINNMARK

03. – 07. JULI

Opplev eksotiske og vakre Øst-Finnmark ved grensen til Russland og Finland. Hamningberg er
et nedlagt fiskevær og et av de få stedene som ikke ble brent under annen verdenskrig. I Vardø
var det overflod av hekser og 91 personer ble brent på bålet under heksejakten.

MURMANSK OG FINNMARK

NY !

07. – 11. JULI

Turen kan kombineres med Øst-Finnmark. Murmansk arkitektur er en severdighet i seg selv.
Ellers får du med deg vakre ortodokse kirker, minnesmerket over ulykken med ubåten Kursk,
minnesmerket om de som kjempet for landet i andre verdenskrig, utendørsmarkedet, samt det
gamle sojvetlignende kjøpesenter på Avenyen Lenin prospekt. Vi besøker også Petsjengakloster,
verdens nordligste ortodokse munkesamfunn. Vi får oppleve de nord Finske byene Ivalo og
Inari med sametings-museum. Karasjoks samekultur og Alta er også en del av turen.

HELSINGFORS – HELSINKI

NY !

24. – 28. JULI

Vi gir ikke opp håpet om å besøke denne flotte byen. Her kan du kombinere dager i Helsinki før
du eventuelt fortsetter med turen øst og nordover i dette spennende broderlandet i øst.

FINLAND «Kjell’s hjemland»

NY !

28 JUL – 04 AUG

"De 1000 sjøers Land" - de store skogers og badstuenes land. Vi blir med på sommerens største
operafestivaler i Nyslott. Den fenomenalt populære norske gruppen Wardruna framfører sin
mystikkfylte Viking-rituelle forestilling. Vi får også besøke Kjells hjembygd og et lite innblikk i
hans barndomshistorie. Munkeklosteret Valaamo og flere byer i sjødistriktene får vi oppleve.

ADRIATERHAVET Kåret som vår mest populære reise!

05. – 12. AUG

Dette herlige cruiset langs kysten av Adriaterhavet tar deg med på en uforglemmelig reise.
Cruiseskipet er lite og intimt (kun 180 pers.), og om bord kan du nyte kulinariske opplevelser fra
det franske kjøkken og nydelige viner (inkl.) Kombinere sol og bad med vakker natur.

RHINE-CRUISE med Toget «Glacier Express» NY !

10. – 14. AUG

Sveitsiske Glacier Express må oppleves! Togets komfortable vogner med sine panoramaer mot
de sveitsiske alper. En unik reise og noen få magiske timer med ren visuell nytelse! I tillegg
skal vi besøke Rhinefallene og Bodensjøen. Tyskland viser deg øya Mainau. Dette cruiset på
MS La Boheme begynner og avsluttes i Strasbourg via Sveits og Tyskland.

IRLAND

En av våre mest populære reiser!

10. – 15. SEP

Denne øya sies å være Europas smaragd, et dramatisk og karrig landskap, hele tiden skiftende
i ulike grønne nyanser med vakre fjellområder, innsjøer, slott og historiske bygninger. Opplev
middelalder middag, Riverdance show, lunch på Europas lengste pub og mye mer.

ESTORIL, Lisboa

18. – 22. SEP

Lisboakysten har tiltrukket både kongelige og jetsettet i mange år! Med utgangspunkt i badebyen Estoril like ved Cascais, dykker vi ned i Portugals mange historiske severdigheter. Vi bor
rett på den lange flotte badestranden mellom Estoril og Cascais. Badebasseng og flott hotell.

KORSIKA RUNDT - cruise fra NICE

NY !
03. – 10. OKT
"Skjønnhetens øy" sørøst for Frankrike skiller seg klart ut fra øvrige øyer i Middelhavet. MV La
Belle des Oceans er et sjøgående skip i Croisi Europe-flåten. Dette skipet i Premium størrelse
kombinerer topp komfort og raffinert eleganse. Vi flyr til og fra Nice på dette flotte cruiset.
ISLAND

NY !

10. – 14. NOV

Utforsk Island, det mytiske landet av is og ild, med sine isbreer og vulkaner, ustoppelige
geysirer og brusende fosser. Våre unike reiser har base i hovedstaden Reykjavik.

BERLIN

25. – 28. NOV

En reise til Berlin er midt i blinken om du vil oppleve mye på kort tid. Uansett ønskemål er
utvalget er stort, og prisnivået relativt lavt sammenlignet med mange andre storbyer i Europa.

JULEHANDEL I LÜBECK

NY!

09. – 12. DES

På denne nye turen tar vi Color Line fra Oslo til Kiel med all den underholdning og god mat det
cruiset kan by på. I Lübeck koser vi oss skikkelig på Radisson Blu og tar fly hjem fra Hamburg

GOA, INDIA i ROMJUL OG NYTTÅR suksess som gjentas 26.DES – 09. JAN
Vi gjentar tidligere års populære tilbud til deg som vil ha litt mere enn en vanlig julehandel!
Kgs 09.03.21

Vi rømmer fra romjul og nyttårsfeiringer her hjemme i kulden og til Colva Beach i Goa.

