
Vi ønsker å takke dere for at 2016 ble et godt år for Turbuss Vest Reiser. 
Som flere av dere vet fikk selskapet ny eier fra 01.11.2016. Da overtok Tide Buss  
selskapene Turbuss Vest AS og Turbuss Vest Reiser AS. Vi tror dette vil bli en styrke for 
vårt selskap, da vi blir en del av et av Norges største buss selskap, og der sikkerhet og 
trygghet for passasjerene har stort fokus. Vi håper flere av dere vil komme på vår  
Reisemesse i Strilatun 1.2.2017. Da vil vi orientere om hvordan REISEÅRET 2017 blir for våre 
kunder. Velkommen til et nytt og spennende år!
Turhilsen
Jostein Nesse og Roald Leikvoll

Velkommen til reiseåret 2017

REISETREFFREISEMESSE

RE T UR ADRES SE:
T URBUS S VES T REISER
Idret tsve ien 53,  
5353 Straume

Vi starter året med vår tradisjonsrike

Reisemesse i Strilatun på Seim 1.2.2017. 

Vi markerer at vi har fått ny eier, med

smørbrød, bløtkake og kaffe.

Musikk ved Morten Svensson. 

Buss fra Bergen kl. 12.

NB. Begrenset med plass, rask påmelding.

1.februar  kun 200,-

Vi har planer om å arrangere flere 

Reisetreff i 2017. Der kan våre kunder 

treffes til hyggelige samlinger med god

musikk, og få orientering om nye turer.

Vårt første treff blir på Karmøy og Park

Inn hotell.
Musikk ved Sverre Eilertsen.

7. – 9.3 – 3 dager kun 3.100,-

50-50 TUR
Flere lag og foreninger opplever at  
gruppen blir mindre med årene, og 
dermed prisen på turen blir høyere for 
dem som ønsker å reise. Derfor benytter 
flere seg av vårt 50 – 50 tilbud. Velg en 
tur fra våre mange påmeldingsturer, eller 
vær tidlig ute med forslag til hvor dere 
ønsker å reise. Så jobber vi sammen med 
dere for at de i laget/foreningen som 
ønsker å reise på tur, kommer seg avgårde 
til en grei pris. 

Ønsker dere å prøve en slik løsning, er det 
fint om dere snarest tar kontakt med  
Roald Leikvoll tlf. 95850965.

SJØ OG LAND
En innholdsrik tur som starter med Fjord 
Line fra Bergen til Langesund. To netter 
på hotell i Sandefjord. Dagstur til  
Strømstad og retur med Fjord Line fra 
Strømstad til Sandefjord. Fjerde dagen 
over fjellet tilbake til Bergen.

25.5 – 4 dager     Kr. 3.900,-

17-MAI CRUISE
Er en av våre mest populære turer. Første 
natten overnatter vi på Klækken Hotell.  
På Nasjonaldagen opplever vi stemningen i 
Hønefoss, før vi går om bord i Color Lines 
flotte båt og fortsetter feiringen der.

16.5 – 4 dager      Kr 5.050,-

Info/booking Tlf.: 46 98 77 77 post@turbussvestreiser.no   turbussvestreiser.no Info/booking Tlf.: 46 98 77 77 post@turbussvestreiser.no   turbussvestreiser.no
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Hva med en tur til Hardanger? Foto: Syse Gård



SVENSKEWEEKEND
Disse korte turene til vårt naboland, er 
populære hos mange av våre kunder. 
Årets første tur går til Sandefjord, videre 
til Strømstad om lørdagen.

28.4 – 3 dager    Kr. 3.300,-

LÜBECK
En innholdsrik tur til hansabyen Lübeck.

Vi reiser med DFDS fra Oslo til København.

Videre til Gedser og ferge til Rostock.

Vi bor på det gode hotellet Park Inn, som

har en sentral beliggenhet i byen.

24.4 -  6 dager    Kr. 8.700,-

PÅSKECRUISE
Våre cruise turer  med Color Line til
Kiel er svært populære. Vi starter 
første turen i påsken, der første   
overnatting blir på Klækken Hotell ved  
Hønefoss. Vi har både middag og frokost 
inkl. på båten.

13.4 – 4 dager     Kr. 5.500,-

NORDFJORD PÅSKE
Årets påsketreff blir på Hotel Loenfjord i 
Loen. Det blir dagsturer til Ørsta / Volda 
og Lom.

Hotellet er kjent for sitt gode kjøkken og 
har musikk hver kveld. 

Reiseleder: Ingrid Telle

12.4 – 5 dager     Kr. 6.700,-

Info/booking Tlf.: 46 98 77 77 post@turbussvestreiser.no   turbussvestreiser.no

Turene produseres av Turbuss Vest Reiser i samarbeid med Tide.  Tide er medlem av Reisegarantifondet 
og har stilt de nødvendige garantier. Fullstendige vilkår er tilgjengelig på turbussvestreiser.no 
Vi tar forbehold om feil og endringer i programmet.



GARDASJØEN OG VERONA
Garda byr på sypress og oliventrær 
i frodige områder og sjarmerende 
landsbyer med spennende utflukter. 

27/6-9/7 fra 15.990,-

CRUISE ØSTERSJØEN
Ferie full av opplevelser! Med 
”Serenade of the Seas” til Riga, 
Tallinn, St. Petersburg, Helsinki.  

1-10/7 fra 15.980,-

VAKRE VESTLAND
Vi besøker noe av det flotteste 
Vestlandet har å by på - Gaularfjellet, 
Atlanterhavsvegen, fosser og fjorder. 

2-8/7 fra 10.990,-

HANSADAG I KAMPEN
Nederland er vertskap for Hansada-
gene 2017. Turen kombinerer Hansa-
dag i Kampen med vakre Amsterdam.

12-20/6 fra 13.990,-

I MARTIN LUTHERS FOTSPOR 
Vi feirer 500 år siden Luther slo opp 
sine 95 teser på slottskirkens dør i 
Wittenberg - med et besøk i byen. 

8-16/4 fra 15.990,-

BLOMSTRING HOLLAND
Bli med til Holland og opplev den 
verdensberømte blomsterparaden i 
Keukenhof og kanalbyen Amsterdam.  

18-25/4 fra 11.950,-

Info/booking Tlf.: 46 98 77 77 post@turbussvestreiser.no   turbussvestreiser.no

Et utvalg turer - fra storfamilien 

Vi har her gleden av å presentere en smakebit fra turer våre eiere Tide tilbyr. 
Mer informasjon om disse turene finner du på ferie.tide.no
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