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Langeskov:

Lofoten 
Oplev midnatssolen på en spændende 6-dages rejse 27. maj – 1. juni 2021

Lofoten er en perlerække af små øer i Norge nord for Po-
larcirklen med majestætiske fjelde, dybe fjorde, skræppende 
fugle og duften af tørrede fisk. 

Historien går helt tilbage til stenalderen, men særligt i vi-
kingetiden gennemgik området den største udvikling, og man 
kan i Lofoten finde Nordnorges største vikingeborg. Hver som-
mer tiltrækkes kunstnere og naturelskere fra hele verden af 
midnatssolens helt unikke lys, der skinner fra 28. maj til 14. 
juli, og Golfstrømmen velsigner Lofoten med et mildere klima 
end andre steder på samme breddegrad. Kridhvide strande, 
der snildt kan konkurrere med strande i Caribien, er meget 
specielt for området. Fascinerende Lofoten er smuk drama-
tisk natur så langt øjet rækker indrammet af havet. Der plan-
lægges afrejse fra Langeskov med bus til Kastrup, hvorfra vi 
flyver videre via Oslo til Evenes. 

Svolvær - også kaldet lysets by er udgangspunktet for vores 
udflugter de næste dage.

Udførligt program og tilmeldingsskema fås ved henvendelse 
til formand Grete Østergaard Hansen, grete-hansen@live.dk 
eller tlf. 65381073 

Pris: 11.695 pr. person i delt dobbeltværelse. Tillæg for en-
keltværelse 1300 kr.

Prisen er inkl. transport Langeskov/Kastrup, helpension 
(ekskl. drikkevarer) fra 1. dags aften, alle planlagte udflugter 
og entreer.

Teknisk arrangør: Gislev Rejser. Rejseleder: Hanne Gunder-
sen.

Rejsemagasin 2021
Rejsetilbud fra foreningen NORDENs afdelinger

REINE,
LOFOTEN.

FOTO: 
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Brønderslev:

Norge – Setesdalen & Byglandsfjorden
5 DAGES busrejse med afgang fra Brønderslev søndag den 13. juni 2021.

PRIS KR. 4600,- pr. person i delt dobbeltværelse. Tillæg for 
eneværelse er kr. 900,-  

Prisen inkluderer ophold med halvpension og en sejltur på 
Byglands-fjorden.

Rejsen til Norge foregår i hyggelige rammer ombord på et af 
Colorlines flotte skibe, som midt på dagen sejler os fra Hirts-
hals til Kristiansand. Herfra er der kun et par timers kørsel til 
Hotel Revsnes, hvor vi skal bo 4 dage. 

SØNDAG DEN 13. JUNI kører vi fra Ålborg & Brønderslev 
til Hirtshals. Midt på dagen går vi ombord på færgen, som i 
løbet af ca. 3 timer sejler os til Kristiansand. Bor på Hotel 
Revsnes i Setesdalen. Middag på hotellet.

MANDAG DEN 14. JUNI er vi på oplevelser ved fjorden. 
Efter en god nats søvn og et velsmagende morgenbord, finder 
vi vej til dampskibet Bjoren, som i løbet af et par timer sejler 
os rundt på store dele af Byglandsfjorden. Vi har en lokal 
guide med.

Vi besøger en elgpark i Bygland – ikke langt fra fjorden, og 
vil forsøge at være på stedet, når dyrene fodres. 

TIRSDAG DEN 15. JUNI skal vi på en længere udflugt. Vi 
skal køre på Suleskarvejen, en af de smukkeste turistveje i 
Norge. Vejen fører os hele vejen over til ”Ørnereden” ved  
Lysebotn. 

Vi er på Suleskarvejen og i fjeldet hele dagen.
ONSDAG DEN 16. JUNI. Om formiddagen kører vi til en 

såkaldt tømmerrenne i fjeldet ved Vennesla. Her får vi mulig-
hed for at gå i den rende, hvor store træstammer for 50-75 
år siden blev sendt til savværket. Senere på dagen besøger vi 
byen Evje - områdets handels-centrum. 

TORSDAG DEN 17. JUNI er hjemrejsedagen, hvor vi fra 
morgenstunden kører til oplevelser i Kristiansand. Dagens før-
ste oplevelse er et besøg i Ravnedalen, som er en naturpark 

med store velbevarede træer, monumenter, broer og småhu-
se. Klokken 15 sejler vi til Danmark.

ARRANGØR: Foreningen Norden Brønderslev er arrangør. 
Ålborg Turist er teknisk leverandør og Just Justesen er rejse-
leder på turen.

PRIS KR. 4600,- pr. person i delt dobbeltværelse. Tillæg for 
eneværelse er kr. 900,-  Prisen indeholder ophold med halv-
pension, diverse udflugter samt sejlturen med skibet Bjoren 
på Byglandsfjorden.

TILMELDING  til Else Marie Pedersen på tlf.  2173 8016 
og/eller til Just Justesen på mail fonager.just@gmail.com eller 
tlf. 6049 1651. BETALING: Ved tilmelding betales et deposi-
tum på kr. 600,- pr. person. Restbeløbet betales senest fredag 
den 16.4.2021 til JUTLANDER BANK i Støvring:  9805 konto 
6752156563. 

REVSNES  
HOTELL VED 
BYGLANDS- 

FJORDEN. 
FOTO:  

JUST JUSTESEN.
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Silkeborg:

Tranetur til  
Trollhättan og  
Gøteborg
24. marts - 26. marts 2021: 

På deres vej fra deres overvintringssteder i Europas sydligste 
egne og det nordlige Afrika, flyver traner i titusindvis nord-
på mod ynglepladserne i Midt- og Nordsverige. Den lange tur 
kræver – selv for disse yndefulde flyvere - et hvil, hvilket tra-
nerne hvert år holder ved netop Hornborgasøen i Västergöt-
land.  Et helt enestående og spektakulært årligt tilbageven-
dende ”indslag” i tranernes naturlige cyklus er den såkaldte 
”tranedans”. På markerne rundt om Hornborgasøen kan man 
hvert år i marts og april se titusindvis af traner, der vækker 
opsigt med en helt særlig dans og speciel sang. Det er et af 
naturens mest fantastiske skuespil, der udspiller sig her.  

Dag 1 – Ankomst til Trollhättan
Turen går til Frederikshavn, hvorfra vi sejler til Göteborg. 
Herfra fortsætter turen nordpå langs den svenske vestkyst 
– langs Göta elven og til Trollhättan. Trollhättan-kanalen er 
lige som resten af Göta-kanalen et enormt bygningsværk på 
grund af de store højdeforskelle. 10 km gravet kanal og otte 
sluser skulle der til, før man kunne sejle direkte fra Vänern 
til Göteborg.

Dag 2 – Traner og Hornborgasøen
Efter meget tidlig morgenmad er der afgang til Naturum Cen-
tret, der ligger naturskønt placeret ved det bedste udsigts-
punkt over Hornborgasjön. 

Selve søen er ca. 10 km lang og 2-3 km bred, i alt omkring 
35 kvadratkilometer. 

Den største vanddybde er 1,5 meter. Søen er naturreservat 
og en af Sveriges rigeste fuglesøer. Vi får kyndig beskrivelse 
af det fantastiske naturreservat af en lokal guide og senere 
bliver der rig mulighed for at se udstillingen samt vandre på 
de afmærkede stier på egen hånd.

Dag 3 - Gøteborg  
På turen mod Gøteborg kører vi langs den svenske skærgård. 
Vi gør stop ved Nordiska Akvarellmuseum i Tjörn. Ved an-
komst til Gøteborg modtages vi af en Skandinavisk talende 
lokal guide, som vi skal tilbringe 3 timer med. Hun hedder 
Franziska og er særlig udvalgt pga. hendes viden og interesse 
for arkitektur. Hendes far har nemlig arbejdet som arkitekt 
i Gøteborg i 30 år. Han er i øvrigt fra Tønder og Franziskas 
mor er fra Sild.

Pris pr. person kr. 3395
Tillæg enkeltværelse kr. 595 pr. person.
Prisen inkluderet: Busrejse i 4-stjernet luksusbus, færgeover-
fart Frederikshavn-Göteborg t/r, ophold i dobbeltværelse inkl. 
halvpension på Scandic Swania Hotel 4 ****, transport og 
udflugter ifølge program, m. m. Tilmelding til:
Ansrejser på tlf. 7026 0049 eller rejs@ansrejser.dk
Sidste tilmelding er 24.januar.

TRANEDANS  
VED HORN-

BORGARSJÖN I  
VÄSTERGÖTLAND.

FOTO:  
ROGER BORGELID.
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Slagelse:

Skandinavisk rundrejse: Danmark, 
Norge & Sverige
Skandinavisk rundrejse  
6 dage med bus, skib & tog 1. – 6. september 2021 i samar-
bejde med Egon’s Rejsebureau, Slagelse.

1. dag: Søby Brunkulsmuseum – Med færgen til Norge
Afrejse fra Sjælland, og videre mod Midtjylland til Søby Brun-
kulsmuseum. Derefter fortsætter vi mod Hirtshals og aftens-
maden – inden vi går ombord på Fjord Line færgen, som brin-
ger os til Bergen. Overnatning i udvendige kahytter, alle med 
vindue.

2. dag: Velkommen til Norge – Rundtur i Bergen
Færgen anløber Stavanger mens vi spiser morgenmad. Her-
efter sejler vi indenskærs forbi smukke landskaber til Bergen 
og ankommer først på eftermiddagen, hvorefter vi skal se lidt 
på byen.

Vi besøger bl.a. Bryggen, som er på UNESCOs verdensarvs-
liste, og vi tager med Fløibanen, der løfter os 320 meter op 
over byen til en storslået udsigt. Indkvartering og aftensmad 
på hotellet.

3. dag: Med Bergensbanen til Oslo
Efter morgenmad anbringer vi bagagen i bussen, hvorefter 
formiddagen er på egen hånd i Bergen. Midt på dagen stiger vi 

på toget, kendt som Bergensbanen. Frokostpakke undervejs. 
Rejsen går gennem smukke fjeldlandskaber langs Hardanger-
jøkulen, gennem Hallingdal til Oslo. Fra centralstationen går 
vi de ca. 200 meter til hotellet – hvor bussen holder klar med 
vores bagage. Indkvartering og aftensmad. 

4. dag: Byrundtur i Oslo – Venskabstræf i Follo
Dagen begynder med en byrundtur i Oslo, hvor vi kommer 
til skihopbakken Holmenkollen – med den storslåede udsigt 
over Oslo. Derefter besøger vi Vigelandsparken med de man-
ge skulpturer. Undervejs fortæller rejselederen om byens hi-
storie og de mange seværdigheder. Turen ender i centrum, 
ved Operahuset og Rådhuset. Eftermiddag og aftensmad på 
egen hånd. Medlemmerne af Foreningen Norden kører på et 
tidspunkt af dagen med bussen til venskabstræffet i Follo. 

5. dag: Trollhättan og videre til Oslo
Efter morgenmaden forlader vi Oslo og kører mod Sverige og 
byen Trollhättan. Her ser vi det store sluseanlæg, hvor skibe-
ne hæves eller sænkes i alt 32 meter på vejen gennem de 4 
store sluser. Frokost på egen hånd, inden vi fortsætter langs 
Göta elven. Undervejs til Göteborg kommer vi forbi Bohus 
Fæstning. Indkvartering og aftensmad på hotellet.

BRUNKULSMUSEET, 
MIDTJYLLAND, 

DANMARK

>

TROLDHÄTTAN  
NORD FOR  

GÖTEBORG,  
SVERIGE
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Aalborg:

Den smukke svenske skærgård
Lørdag d. 15. - søndag d. 16. maj 2021. Afgang fra pendlerpladsen ved T.H.Sauersvej kl. 6.00 og fra Kvickly, Bouet kl. 6. 15.

Vi har egen bus og guide med på turen. Sejlads med Stena 
Line til Göteborg. Første stop bliver øen Marstrand, hvor vi 
bl.a. får en guidet rundtur på Carlsten-fæstningen. Vi fortsæt-
ter til Uddevalla, hvor vi skal overnatte på Bohusgården Hotell 
med et dejligt wellness-område. Her spiser vi aftensmad og 
morgenmad. Næste morgen fortsætter vi nordpå til Tanums-
hede og ser de store helleristningsfelter og Vitlycke Museum.

Vi fortsætter til den idylliske skærgårdsby Fjällbacka, kendt 
fra Camilla Läckbergs krimier og opholdssted for Ingrid Berg-
man. Hvis tiden tillader det, besøger vi også det smukt belig-
gende akvarelmuseum på Tjörn.

Hjemkomst til Aalborg ca. kl. 23.00. Pris for medlemmer 
2495 kr., ikke-medlemmer 2695 kr.  Tillæg for enkeltværelse 
300 kr. Tilmeldingen er bindende, når der er betalt på kon-
tonummer 8145 0000816949. Husk at notere navn og ”Sve-
rige”.

Tilmelding senest 1. marts til Peter Rasmussen: peter-
ras0211@gmail.com  eller tlf. 51512553.

Der tages forbehold for coronasituationen. Ved evt. aflys-
ning refunderes det indbetalte beløb. 

6. dag: Göteborg – Hjemrejse
Om formiddagen tager vi på en lille byrundtur med bussen. 
Her ser vi nogle af byens seværdigheder og historiske byg-
ninger og besøger bydelen Haga. Derefter fortsætter bussen 
sydpå mod Helsingborg, og vi tager med færgen til Helsingør. 
Hjemkomst i løbet af aftenen. 
Afrejse: onsdag 1. september 2021
Hjemkomst: mandag 6. september 2021

Pris pr. person i dobbeltværelse/dobbeltkahyt: Kr. 7.199,-
Tillæg for enkeltværelse/enkeltkahyt: Kr. 999,- 

Dansk rejseleder på hele rejsen og gebyr til Rejsegarantifon-
den er inkluderet.

PRAKTISK INFORMATION
Afgang Hjemkomst
05.40 DGI-Byen, Tietgensgade 65 v/bowling 18.40
06.20 Høje Taastrup St. Banestrøget v/Taxa 19.20
06.40 Roskilde Station, Ny Østergade 19.40
07.20 Ringsted Station, ved busserne 20.20
08.00 Slagelse Busterminal, Ndr. Stationsvej 21.00

Overnatning:
Natfærge Hirtshals – Bergen, Hotel Zander K, Bergen, Scan-
dic Oslo City og Comfort Hotel Göteborg.

Tilmelding:
Tilmelding til Egon’s Rejsebureau på telefon 7020 1847, se-
nest den 1. april 2021 eller
online på www.egons-rejser.dk/norden 

Husk at oplyse/påføre bemærkning ved bestilling: ”For-
eningen Norden Slagelse”.

Ved tilmelding skal fødselsdag, måned og fødselsår oplyses.
Detaljeret program på www.norden-slagelse.dk

BRYGGEN  
I BERGEN,  

NORGE

FJELLBÄCKA.
FOTO: 

PETER RASMUSSEN.



Rejsemagasin 2021 21

Sønderborg/Gråsten:

Trondheim, Røros og fjelde
Besøg Østnorges skove, Chr. IV’s kobbermine, Røros’ træhusby, domkirkebyen Trondheim,  
fjeldmark med udsigt til Snøhetta og Rondane

Tirsdag den 18. juni
Opsamling om morgenen – og derefter kørsel mod Kiel, hvor 
vi spiser vores medbragte madpakke. 

Kl. 14.00 sejler vi med Color Lines færge mod Oslo, og det 
bliver en ganske særlig oplevelse at sejle under Storebælts-
broen.

Onsdag den 19. juni
Ankomst Oslo kl. 10 efter en smuk sejlads gennem Oslofjorden.

Vi kører straks mod Røros igennem Østerdalens urskovslig-
nende skove. På vejen gør vi holdt ved Jutulhogget, Europas 
største canyon.

Overnatning på Røros Hotell onsdag og torsdag.

Torsdag den 20. juni
Vi går fra hotellet til den smukke og særprægede kirke. Fra 
kirken går vi videre til Sleggveien, hvor tv-serien, ”Pipis jule-
eventyr”, blev optaget.  Røros er en mineby, men også en af 
Europas ældste træhusbyer. Den er opført på Unescos liste 
over verdens kulturarv. Om eftermiddagen kører vi til den 
gamle Olavsgruva, en gammel kobbermine, hvor vi får en 
guidet tur i minegangene.

Fredag den 21. juni
Efter tidlig morgenmad kører vi til Trondheim, hvor vi ser 
Botanisk have og får en rundvisning + minikoncert i Ringve 
Musikmuseum.

Overnatning på Clarion Hotel de næste 3 nætter.

Lørdag den 22. juni
I beslutter og betaler selv de steder og ting, som I vil se. Vi 
hjælper jer selvfølgelig gerne. 

Søndag den 23. juni
Om formiddagen oplever vi Nidarosdomen under gudstjene-
sten (ellers entre: 110,-). Domkirken er verdens nordligste go-
tiske katedral. Om eftermiddagen besøger vi Erkebispegården 
med Norges kroningsmuseum og rigsregalierne.  Bygningen 
er Nordeuropas ældste profane stenbygning. 

Mandag den 24. juni 
Efter morgenmad kører vi mod Wadahl Højfjeldshotel, der 
ligger smukt med udsigt udover Golåvatnet til Rondanes sne-
dækkede bjergtoppe.

Undervejs gør vi holdt ved en parkeringsplads midt i Dov-
refjell. Herfra kan vi ad en natursti gå 1½ km i fjeldet til 
Viewpoint Snøhetta. 

På denne fjeldvandring er der gode chancer for at se både 
vildren og moskusokser. 

Tirsdag den 25. juni
Efter tidlig morgenmad går turen mod Oslo. Undervejs kører 
vi langs Mjøsen, der er 100 km lang og Norges største sø.

Afgang fra Oslo kl. 14.

Onsdag den 26. juni
Ankomst til Kiel kl. 10 - hjemkomst for de sidste ca. kl. 14.

Pris: kr 8.995,- i dobbeltværelse og dobbeltkahyt.
Enkeltværelse + dobbeltkahyt: kr. 9.495 - 
Enkeltværelse + enekahyt: kr. 9.995,- (begrænset antal).
Prisen dækker: alle sejl– og busture, overnatning på hoteller 
og i kahytter uden koøje, aftensmad og morgenmad på hotel-
lerne, og på færgerne, alle entreer.

Tilmelding:
Jens Peter Thestrup ✆ 2344 9104 – jenspeter@thestrup.net 
Anna Birgitte Gautier ✆ 2164 6241 – annabirgitte@gautier.dk

Depositum kr. 3.500,- indbetales umiddelbart efter tilmel-
ding: Andelskassen reg. nr. 5953 - 1194583

Opsamlingssteder: Fynshav, Augustenborg, Ulkebøl, Hørup-
hav, Sønderborg, Gråsten, Rødekro og efter aftale.

WADAHL  
HØJFJELDSHOTEL

NIDAROS  
DOMKIRKE.

FOTO:  
SIV SMEDSENG
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Aabenraa:

Hønefoss og Oslo
Tur til Norge med besøg i Hønefoss og Oslo Kristi Himmelfarts ferien onsdag den 12. maj til søndag den 16. maj 2021 

Foreløbigt program 
Onsdag d. 12. maj 
Mødetid kl. 6.45 Gasværksvej, Aabenraa, med bus til Hirts-
hals. Afg. kl. 12.45 fra Hirtshals med Color Line, frokost på 
færgen, ankomst til Larvik kl. 16.30. Ankomst Hotel Scandic 
Hønefoss, Kongens Gata 3 ca. kl. 19.30. Fælles middag på 
hotellet.

Torsdag d. 13. maj 
Besøg i skulpturparken ved Kistefos Museum – The Twist med 
guide. Hadeland Glasmuseum. Rundvisning i Hønefoss, besøg 
i Hønefoss kirke. Fælles middag med Foren. Norden Hønefoss. 

Fredag d. 14. maj 
Afg. fra hotellet i Hønefoss. Besøg på Henie Onstad Kunst-
senter i Sandvika. Guidet byrundtur i Oslo, bl.a. Gl. Uni med 
Munchs Livsfrise og Oslo Rådhus. Ank. til Comfort Hotel 
Børsparken, Tollbugata 4, Oslo. Opera/koncert, afventer pro-
gram, evt. lørdag. 

Lørdag d. 15. maj 
Det ny Munch Museum inkl. guide, Astrup-Fearnley Museet 
inkl. guide. Tid på egen hånd. Opera/koncert, afventer pro-
gram, evt. fredag. 

Søndag d. 16. maj 
Afg. kl. 10.30 fra hotellet. Afg. kl. 14.30 fra Langesund med 
Fjordline til Hirtshals, frokost på færgen. Forventet ankomst 
Aabenraa kl. 23. 

RET TIL ÆNDRINGER I PROGRAMMET FORBEHOLDES 

Pris pr. pers. i delt dobbelt værelse ca. 6.700,00 kr. Inkl. en-
treer, guider, 2 fælles middage, 1 madpakke, 2 frokoster på 
færgen t/r. Enkeltvær. tilkøb 1.350,00 kr. Husk rejseforsikrin-
gen, sygdomsafbestillingsforsikring. Operabillet kan tilkøbes 
(når programmet kendes). 

Tilmelding til Povl Petersen, planeriet@mail.dk eller tlf. 
30 66 48 45. 

Foredrag om Edvard Munch ved højskolelærer Anja Kjølby 
onsdag den 28. april 2021, kl. 19 i Havsteen Stuen, Skt. Jør-
gens kirke, Aabenraa. Entre 60,00 kr. inkl. et glas vin.

Kontakt: Karen Margrethe Fink, karenmargrethefink@
gmail.com eller tlf. 21 20 19 32 Max Ottesen, max.ottesen@
mail.com eller 22 17 44 43. 

Arrangeret af Foreningen Norden Aabenraa og Aabenraa 
Kunst & Musikforening.

Teknisk arrangør: OurWorld, Nupark, Holstebro, medlem 
af rejsegarantifonden nr. 1747.

MUNCH MUSEET  
I OSLO. 

FOTO:  
PR-FOTO,  

MUNCH MUSEET
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Aarhus:

Norge: Stavanger, Gaustablik, Telemarken
5. – 10. juni 2021

Program 
Færge til Kristiansand
Opsamling ved opsamlingsstederne. Afgang fra Hirtshals 
kl.11.45, ca. 3 timers sejlads til Stavanger.

Vi kører langs kysten til Stavanger.

Stavanger byrundtur, Oliemuseum, Helleristninger
Besøg og rundvisning på Oliemuseet, derefter byrundtur, fro-
kost i byen.

Om eftermiddagen kører vi en smuk tur over de små øer 
som omgiver Stavanger.

Spadseretur på Åmøy, hvor der findes ca. 1000 hellerist-
ninger.

Sejltur på Lysefjorden – Prædikestolen og Kjeragbolten, 
Gaustablik
Vi sejler en fantastisk tur i hele fjordens længde og passerer 
undervejs Prædikestolen et af Norges absolut største turist-
attraktioner, Inderst i fjorden passerer vi en anden attrakti-
on Kjeragbolten – en stor klippeblok, der har kilet sig fast 
mellem to fjelde. I Lysebotn henter bussen os, og vi kører til 
Gaustablik og indkvarteres på Gaustablik Højfjeldshotel. Her 
bor vi tre nætter. 

Rjukan, Norsk Hydro, Vemorværket, Hardangervidda.
Ved starten af 1900 tallet opfandt Norsk Hydro salpetergød-
ning og placerede sin store salpeterfabrik i Rjukan. Vi kø-
rer gennem byen og besøger derefter anlægget Vemork med 
verdens første tungtvandsanlæg fra 1934. Herefter frokost og 
videre til Hardangervidda National Park center i Skinnebus. 
Udstilling om Nationalparken og vildrener. Mulighed for at 
købe kaffe og gå en lille tur.

Heddal Stavkirke og Bygdetun, Gaustatoppen
Vi kører sydpå langs Tinnsjø. Af de ca. 1000 stavkirker, der 
var i Norge i Middelalderen, er der i dag 28 bevarede. Heddal 
Stavkirke fra 1200 er en af de største. Efter besøg her gør 
vi ophold ved Heddal Bygdetun, et frilandsmuseum med me-
get fine eksempler på klassiske norske storgårde. Vi nyder en 
picnicforkost og kører derefter over Tudda og passerer forbi 
Gaustatoppen. Mulighed for at komme på Gaustatoppen med 
tog (billet hertil er tilkøb tur/retur 390 kr. kan bestilles ved 
tilmelding).

Hjemrejse
Færge fra Langesund kl. 14.30 til Hirtshals. 

Praktiske oplysninger.
Pris pr. person i dobbeltværelse kr. 8.900
Enkeltværelsestillæg kr. 1.120

I prisen er inkluderet:
Busrejse i dansk moderne 4 stjernet bus, Kaffe og rundstyk-
ker på udrejsedagen, Færgesejlads - Hirtshals Kristiansand og 
Langesund – Hirtshals, 5 x middage- 6 x frokost – 5 x mor-
genmad, Entre og rundvisninger: Vemork museum – Hardan-
gervidda Center – Oliemuseum – Heddal Stavkirke – Heddal 
Bygdetun, sejltur på Lysefjorden.

Kyndig dansk rejseleder på hele turen. Bidrag til Rejsega-
rantifonden og EU ansvarsforsikring. Man kan fortryde tilmel-
ding indtil syv uger før afrejse.

Øvrige oplysninger:
Krav til fysik: Man skal være helt selvhjulpen. Rejsen er dog 
ikke krævende. 

Tilmelding til Mols Rejser: info@molsrejser.dk, Tlf. 7587 
1212: www.molsrejser.dk

LYSEFJORDEN, 
 NORGE


