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Tide
Reisebrosjyre
Klassiske bussferier, tema- 
reiser, aktiv ferie, cruise og 
storby med buss og fly.

Sommer, høst og jul 2017



TURKALENDER 2017 Side Avreisedato

     Holland med Hansadag i Kampen 2 12/6

     Midtsommercruise - Kiel 14 21/6

     Madeira 2 25/6

     Rhinen i flammer 2 27/6

     Cruise til Østersjøens perler 2 1/7

     Gardasjøen med Verona og opera 3 27/6

     Tyrol sommertur 3 3/7

     Rüdesheim 4 25/7

     Flor & Fjære 14 25/7

     Olsok på Oset 14 27/7

     Færøyene 4 28/7

     Atlanterhavsveien 14 7/8

     Kultur ved Mjøsa 14 14/8

     Edinburgh Military Tattoo 5 14/8

     Luther Reformasjonen 5 26/8

     Sunnfjordkysten 14 17/8

     Vandreferie Lofoten 12 21/8

     Bornholm 15 31/8

     Høstcruise Kiel 15 2/9

     Spanias solkyst 6 5/9

     Pilegrimsvandring Leon - Santiago 12 6/9

     Høsttreff Wadahl 15 11/9

     Pilegrimsvandring Finisterre 13 12/9

     Toscana og Cinque Terre 6 13/9

     Tyrol høstfest 3 18/9

     Pilegrimsvandring Leon - Santiago 13 20/9

     Sjø og land - Strømstad-Sandefjord 15 21/9

     Munchen - Oktoberfest 7 23/9

     Portoroz 7 25/9

     Island 9 9/10

     Reisetreff Kviknes 9 20/10

     Julemarked Dresden 10 30/11

     Julemarked Lubeck 10 6/12

     Julebordstur Skei 15 6/12

     Jul Bardøla 11 23/12

     Nyttårscruise med Fjordline 11 29/12

     Nerja vandring 12 27/1-18

Gode reiseopplevelser. Bestill din 
reise nå!

Aktive og klassiske reiser

Tides reiselivsavdeling tilbyr turer og opplevelser til reisemål i 
inn- og utland. Reiser selges både til individuelle, og som skredder-
sydde turer for grupper, lag og foreninger. 

Fornøyde kunder
Det er mange grunner til at våre kunder velger å reise med oss og 
her er noen av dem:

   Turopplevelsen blir ofte bedre når man deler den med noen!

   Kunnskapsrike og imøtekommende reiseledere som er med på 
hele turen. 
   Lang erfaring og god planlegging gir trygghet og unike reiseopp-
levelser. 
   Ønske om å møte nye reisevenner. 
   Ingen uventede tillegg underveis. 
   Vi tar våre kunder og reiselederes tilbakemeldinger på alvor, og 
jobber stadig med forbedringer.

   På våre bussturer møter du dedikerte og erfarne bussjåfører i 
topp moderne og miljøvennlige busser. 

 
Din trygghet! 
Tide er medlem i Reisegarantifondet og har stilt de nødvendige 
garantier. På rgf.no du lese mer om hva det betyr for deg som 
kunde at Tide er medlem av reisegarantifondet. 

God tur! 
Sammen med Turbuss Vest Reiser ønsker vi en riktig god tur og 
mange gode reiseopplevelser.  

Visste du?
..at Tide er et Norges nest største busselskaper med en visjon om å skape 
gode reiseopplevelser - hver dag.

Kjære gjest,  
Vi i Tide er stolte av å presentere utgave nummer 2 i 2017. Her presenterer vi  
resten av årets turer. Du vil alltid finne oppdatert reiseprogram på ferie.tide.no
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VIKTIG INFORMASJON OM BESTILLING AV REISE 

Tide har som mål å gjennomføre alle planlagte turer. Dette 
betinger at vi har et visst antall påmeldte innen avbestillings-
fristene fra våre leverandører, som gjerne er 3-4 måneder før 
avreise. Vi anbefaler derfor at du bestiller i god tid.

ØSTERSJØCRUISE 
1–10/7, 2017

Pakk ut kofferten en gang – opplev nye 
land og steder hver dag! Bli med på cruise 
i Østersjøen ombord i det stolte skipet 
«Serenade of  the Seas» og opplev Helsinki, 
St. Petersburg, Tallinn og Riga. 

 

FRA 15.980,-
 
Se ferie.tide.no for mer informasjon

HOLLAND HANSADAG 
12–20/6, 2017

Byen Kampen i Nederland er vertskap for 
Hansadagene i 2017. Denne turen  
kombinerer Hansadagene i Kampen med 
opplevelser i storbyen Amsterdam,  
imponerende byggverk som Afsluitdijk og 
kjente syn som kanaler og vindmøller.  

FRA 13.990,-
 
Se ferie.tide.no for mer informasjon

RHINEN I FLAMMER 
27/6–5/7, 2017

Denne lysfesten med en armada av båter 
seiler i sakte fart på vakre Rhinen, som 
er opplyst og festkledd.  Langs bredden 
er slott, borger, hus og andre bygninger 
belyst. Det ene fyrverkeri avløser det andre 
mens båtene glir forbi.  
Rhindalen er et av Tysklands vakreste 
områder; gamle slott og viner i 
verdensklasse.

FRA 12.960,-
 
Se ferie.tide.no for mer informasjon

MADEIRA 
25/6–3*/7, 2017

Turen går til den blomstrende og gjestfrie 
øya i Atlanterhavet, med sitt milde klima 
og frodige landskap. Her kan vi se vakre 
fosser og skoger, en fantastisk flora og fjell 
som stiger opp fra havet.  
*Avreise fra Madeira 2/7, ankomst Bergen 
3/7 kl. 00:25.

FRA 11.490,-
 
Se ferie.tide.no for mer informasjon

MINIFERIE KUN

4.490,-
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Foto: Holland Media Bank

FRA KUN

10.940,-



GARDASJØEN 
27/6–9/7, 2017

Blant sypresser, olivenlunder 
og sitrontrær titter det frem 
skjønne landsbyer rundt 
Gardasjøen. Man får utforske 
kulinariske tradisjoner både på 
tallerkenen og i glasset, samt 
et innblikk i den ekte italienske 
kulturen.  

Dette er grunnen til at vi drar til 
Gardasjøen og tilbringer 6 dager her, 
på Hotel Park Oasi ikke langt fra Garda 
sentrum. Hotellet lugger idyllisk til og har 
et stort svømmebasseng. Under oppholdet 
kan du bli med på flere utflukter, som til 
Verona og Venezia, eller bare nyte late 
dager ved bassenget.  

Se ferie.tide.no for mer informasjon
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Gardasjøen
27/6-9/7 2017 

PRIS PR. PERSON 
Bergen kr. 15.990,-/Stavanger kr. 15.610,-* 

INKLUDERT I GRUNNPRISEN
• Bussreisen i komfortabel turbuss
• Fjord Line t/r i dbl, innvendig lugar
• 10 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 12 frokost, 12 (11*) middag
• Reiseleder 
Utflukter (ikke inkl) bør forhåndsbestilles.

SOMMER TYROL 
3–12/7, 2017
 HØSTFEST TYROL 
18–27/9, 2017

Tyrol er et av de vakreste 
stedene i Østerrike, og i år har 
vi laget en nydelig sommertur 
til St. Johann, i tillegg til 
Knödelfesten i september. 

Med vår base i nydelige St Johann har vi 
et flott utgangspunkt for fine utflukter til 
andre Østeriske byer som Innsbruck og 
Salzburg, eller vi kan dra over grensen til 
nabolandet Italia og byen Vipiteno. 
Man kan og ta utflukter på egenhånd, 
Kitzbühler horn er et veldig godt 
alternativ, eller bare vandre til fots i byen. 
Om kveldene er det mange steder å gå ut. 

Se ferie.tide.no for mer informasjon

TYROL
3-12/7 2017, 18-27/9 2017  
 
PRIS PR. PERSON
Bergen kr. 11.990,-/Stavanger kr. 11.610,-* 

INKLUDERT I GRUNNPRISEN
• Bussreisen i komfortabel turbuss
• Fjord Line t/r i dbl, innvendig lugar
• 7 netter på hotell i delt dobbeltrom 
• 9 frokost, 9 (8*) middag
• Reiseleder

Utflukter (ikke inkl) bør forhåndsbestilles.
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RÜDESHEIM 
25/7–2/8, 2017

Ved Rhinens bredd ligger vakre 
Rüdesheim, med sin særegne 
atmosfære og trange smau, 
omkranset av store vinmarker. 
Her kan vi kose oss med god 
mat og drikke. 

Hva med en piknik på toppen av fjellet, 
som man kommer til ved å ta gondol-
banen? Beundre utsikten over byen og 
elven, mens en selv bare nyter livet. Eller 
du kan besøke hovedgaten Drosselgasse, 
som kan skilte med mange vinhus, gode 
restauranter og hyggelig musikk. Slå deg 
ned, ta en smaksprøve og studer folkelivet!  
Dette er virkelig turen for livsnytere. 

Inkluderte utflukter; båttur på Rhinen, 
vinsmaking og utflukt til Moseldalen. 

Se ferie.tide.no for mer informasjon

RÜDESHEIM
25/7-2/8 2017
PRIS PR. PERSON
Bergen kr. 11.990,-/Stavanger kr. 11.610,-* 

INKLUDERT I GRUNNPRISEN
• Bussreisen i komfortabel turbuss
• Fjord Line t/r i dbl, utvendig lugar
• 6 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 8 frokost, 8 (7*) middag 
• Utflukter
• Reiseleder

FRA KUN

10.940,-

FÆRØYENE 
28/7–2/8, 2017

Norsk og Færøysk historie og 
kultur er tett knyttet sammen. 
Det kommer godt frem under 
feiringen av Olsok, som er til 
minne om Olav den hellige og 
slaget på Stiklestad. 

Vi reiser til en av de vakreste naturperlene 
i Nordsjøen. På denne flotte sagaøya, med 
all sin natur og sjarme - skal vi være med 
på feiringen av Olsok. Her kommer de 
lokale i sine nasjonaldrakter og virkelig 
feirer Olav den hellige i to dager, med sang 
og dans. 
 
Inkluderte utflukter er; Byvandring i 
Tórshavn, fugleklippene i Vestmanna, 
naturhavnen i Gjógv og Eysturoy der 
Færøyane sitt høyeste fjell, Slættaratindur 
reiser seg 882 meter over havet.

Se ferie.tide.no for mer informasjon

FÆRØYENE
28/7-2/8 2017
PRIS PR. PERSON
Bergen kr. 13.840,- 

INKLUDERT I GRUNNPRISEN
• Flyreisen Bergen-Færøyene t/r
• 5 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 5 frokost, 5 middag, 2 lunsj 
• Utflukter iht program
• Reiseleder 
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EDINBURGH 
MILITARY TATTOO 
14–18/8, 2017

Edinburgh Castle danner 
kulissene for denne årlige 
militære tattoo/marsjering. 
Årets tema er «splash of 
Tartan» og samler orkester 
fra alle verdens hjørner. Det 
er duket for en storslått, 
musikalsk opplevelse! 

Bare en kort flytur skiller oss fra Skottland 
og Edinburgh. Høydepunktet for turen 
er Military Tattoo, men vi kombinerer 
det med utflukter som viser litt mer av 
Skottland, dets jomfruelige skjønnhet, de 
mange severdighetene og ikke minst, den 
store gjestfriheten. Og vi kommer selvsagt 
ikke unna et besøk til et whisky destilleri 
på turen. 

Se ferie.tide.no for mer informasjon

MILITARY TATTOO
14-18/8 2017
PRIS PR. PERSON
Bergen kr. 11.760,- 
 
INKLUDERT I GRUNNPRISEN
• Flyreisen Bergen – Aberdeen t/r 
• Transport under oppholdet iht program
• 4 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 4 frokost, 4 middag 
• Utflukter 
• Inngangsbillett til Military Tattoo
• Reiseleder

TYSKLAND OG LUTHER  
REFORMASJONEN  
26/8–3/9, 2017

Bli med til ferielandet 
Tyskland for å trå i 
fotsporene til en av landets 
aller største sønner! 

I år er det 500 år siden Martin Luther slo 
opp sine 95 teser på slottskirkens dør i 
Wittenberg! Ikke historisk bevist - men 
likevel en hendelse som endret verden. 
Luther er en av de mest innflytelsesrike 
personer i den vestlige verdens historie og 
jubileet feires stort. 
 
Vi drar på utflukter til Keisebyen 
Goslar, på guidet spasertur i gamlebyen i 
Quedlinburg (på Unesco’s verdensarvliste),
dagsutflukt til Eisenach, vandring i Erfurt 
og Augustinerklosteret. Vi får en guidet 
tur i Eisleben og besøke steder med 
tilknytning til Luther, og hans fødested og 
hus.

Se ferie.tide.no for mer informasjon

FRA KUN

10.940,-LUTHER-TUR
26/8-3/9 2017
PRIS PR. PERSON
Bergen kr. 13.600,-/Stavanger kr. 13.220,-*

INKLUDERT I GRUNNPRISEN
• Bussreisen i komfortabel turbuss
• Fjord Line t/r i dbl, innvendig lugar
• 6 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 8 frokost, 8 (7*) middag
• Utflukter som beskrevet i program 
• Reiseleder

SPANIAS SOLKYST 
 
5–14/9, 2017

Dette er turen for deg som vil 
kombinere spansk kultur med 
sol, varme og bad. Solkysten  
ligger helt syd i Spania, i 
regionen Andalucia – også 
kjent for kulturbyer som Sevilla, 
Córdoba og Granada. 

I tillegg til de glitrende strendene langs 
Middelhavet vil vi tilby spennende 
utflukter og opplevelse, samt en tur til 
Gibraltar. Lokalt er det flere interessante 
museer i Malaga som er verdt et besøk. En 
ypperlig mulighet for å kombinere alt dette 
i løpet av noen herlige dager i september.

Vi har inkludert sightseeing i Malaga med 
bl.a. Gibralfaro Castle, Nerja grottene og 
Frigiliana – den «hvitvaskede» landsby. I 
tillegg blir det tur til Gibraltar, Ronda og 
Granada med Alhambra. 

Se ferie.tide.no for mer informasjon

SPANIAS SOLKYST
5-14/9 2017
PRIS PR. PERSON
Bergen kr. 13.690,-

INKLUDERT I GRUNNPRISEN
• Flyreisen Norge-Malaga t/r
• Transport under oppholdet iht program
• 9 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 9 frokost, 9 middag 
• Utflukter 
• Reiseleder
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TOSCANA OG  
CINQUE TERRE
13–20/9, 2017

Mye av det en assosierer med 
det typiske italienske, som 
pastellfargede hus, turkis hav,  
sypresser og olivenlunder, 
finner du i denne turen. 

En liten flyreise tar oss til Nord Italia, 
og her skal vi se noen av de meste kjente 
stedene. Her venter det skjeve tårn i 
Pisa, Firenze med sin kunsthistorie og 
ikke minst, de 5 mest kjente landsbyene i 
Liguria: Cinque Terre!   

Inkluderte utflukter; Siena, Lucca, Pisa, 
Lavagna, Cinque og Portovenere. 

Se ferie.tide.no for mer informasjon

FRA KUN

10.940,-TOSCANA
13-20/9 2017
PRIS PR. PERSON
Bergen/Stavanger kr. 13.540,- 
Oslo kr. 12.940,-
 
INKLUDERT I GRUNNPRISEN
• Flyreisen Norge-Bologna, Milano-Norge
• Transport under oppholdet iht program
• 7 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 7 frokost, 7 middag, 1 lunsj 
• Utflukter 
• Reiseleder 



PORTOROZ 
25/9–8/10, 2017

Som en vakker perle ved 
Adriaterhavet ligger Portoroz 
og venter på oss. Vi kan velge 
om vi vil ligge ved bassenget, 
rusle rundt i den koselige byen 
eller kanskje handle litt? 

I Portoroz, «Rosenes havn», sjekker vi 
inn på vårt spahotell med innendørs og 
utendørs svømmebasseng. Derfra har vi 
kort vei til det forfriskende Adriaterhavet 
og sentrum, med sine restauranter 
og butikker. Under oppholdet har vi 
inkludert en kveldsutflukt til lokal gård 
med servering. I tillegg kan vi friste med 
utflukter (ikke inkl.) som båttur til Venezia 
eller besøk i de verdenskjente Postonja-
grottene.  

Se ferie.tide.no for mer informasjon

PORTOROZ
25/9-8/10 2017
PRIS PR. PERSON
Bergen kr. 15.890,-/Stavanger kr. 15.500,-* 

INKLUDERT I GRUNNPRISEN
• Bussreisen i komfortabel turbuss
• Fjord Line t/r i dbl, innvendig lugar
• 11 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 13 frokost, 12 (11*) middag 
• Reiseleder 
 
Utflukter (ikke inkl) bør forhåndsbestilles.

OKTOBERFEST 
MUNCHEN  
23–30/9, 2017

Det byen München er mest 
kjent for, er Oktoberfesten. I 
flere dager kan man nyte mye 
god mat og drikke i de ulike 
teltene som er satt opp for 
anledningen.  

Festivalen samler mennesker fra hele 
verden, grillfester, opptog og liv og røre 
omtrent døgnet rundt. Oktoberfesten er 
ikke noe man lett kan beskrive, du må 
oppleve det selv. Med oss får du oppleve 
litt av det mest kjente. 

Se ferie.tide.no for mer informasjon

FRA KUN

10.940,-MUNCHEN
23-30/9 2017
PRIS PR. PERSON
Bergen kr. 13.680,-/Stavanger kr. 13.300,-*
 
INKLUDERT I GRUNNPRISEN
• Bussreisen i komfortabel turbuss fra Tide
• Fjord Line t/r i dbl, innvendig lugar
• 5 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 7 frokost, 4 middag 
• inngang øl-telt med servering
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Gruppeturer
Turopplevelsene blir ofte bedre når vi deler de med noen!
Alle turer i katalogen kan tilpasses grupper. Vi skreddersyr 

også alle typer gruppereiser etter deres ønsker og budsjett. 
Kontakt oss for å planlegge den optimale turen.

Og husk...Vi arrangerer reiser med fly, båt og buss.

Vi i Tide organiserer turer for bedrifter, lag og foreninger, vennegjenger og andre. 
En ferie med innhold skaper godt samhold, gode opplevelser og minner som varer.  

Vi skreddersyr turen til din gruppe, og ønsker at vår entusiasme og lidenskap for reisene 
skal smitte. 

Kontakt oss for idéer og forslag til neste tur!

tide.no   tlf. 05505   reiser@tide.no



REISTREFF KVIKNES 
20–22/10, 2017

Årets reisetreff går av stabelen 
på det historiske Kviknes Hotel 
i Balestrand. Under oppholdet 
tar vi turen til Gaularfjellet med 
sitt nye utkikkspunkt, og vi 
besøker det nye og spennende; 
Norsk Reiselivsmuseum.  

Turen til og fra blir en flott reise i vårt 
kulturlandskap og vi reiser ikke samme vei 
begge veier.  En helg hvor vi kombinerer 
selskap av andre reiseglade med god mat 
og fine opplevelser.

Det blir dans med levende musikk på 
hotellet fredag og lørdag.

Inkuderte utflukter; tur til Gaularfjellet og 
reiselivsmuseet.

Se ferie.tide.no for mer informasjon

KVIKNES
20-22/10 2017
PRIS PR. PERSON
Bergen kr. 3.495,-

INKLUDERT I GRUNNPRISEN
• Bussreisen i komfortabel turbuss 
• Ferjer
• 2 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 2 frokost, 2 middag, 1 lunsj
• Utflukter 
• Reiseleder 

Foto: Kviknes Hotel

ISLAND  
9–13/10, 2017

Den vakre sagaøyen med 
sin blå lagune, geysirer og 
fantastiske natur venter oss 
på denne 5 dagers turen i 
høstferien. Turen passer også 
for større barn.  

En herlig tur hvor vi utforsker øyens 
mangfold, samt at vi besøker de mest 
kjente stedene. Under hele oppholdet bor 
vi i hovedstaden Reykjavik. Her blir det 
byrundtur, hvor vi blant annet besøker den 
kjente Hallgrimskirkja. Det blir også besøk 
i Den blå lagune og dagstur til “Den gylne 
sirkel”. 

Se ferie.tide.no for mer informasjon

FRA KUN

10.940,-ISLAND
9-13/10 2017
PRIS PR. PERSON
Bergen kr. 12.995,-

INKLUDERT I GRUNNPRISEN
• Flyreisen Bergen-Reykjavik t/r
• Transport under oppholdet iht program
• 4 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 4 frokost, 4 middag, 2 lunsj 
• Utflukter
• Reiseleder
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DRESDEN
30/11-3/12 2017
PRIS PR. PERSON
Bergen kr. 6.490,-

INKLUDERT I GRUNNPRISEN
• Flyreisen Bergen-Berlin t/r 
• Busstransfer Berlin-Dresden t/r
• 3 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 3 frokost, 3 middag 
• Guidet byrundtur i Dresden
• Reiseleder

Evt. operabillett fra kr. 430-1260 per pers

LUBECK
6-11/12 2017
PRIS PR. PERSON
Bergen kr. 9.380,-/Stavanger kr. 8.880,-*

INKLUDERT I GRUNNPRISEN
• Bussreisen i komfortabel turbuss
• Fjord Line t/r i dbl, utvendig lugar
• 3 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 5 frokost, 5 (4*) middag 
• Guidet bysightseeing i Lübeck
• Reiseleder

JULEMARKED  
DRESDEN 
30/11–3/12, 2017

For de som ønsker et ekte, tysk 
julemarked, og foretrekker å 
reise dit med fly har vi laget 
denne turen til vakre Dresden.  

Byen Dresden deles av elven Elben, som 
snor seg gjennom sentrum. Dresden 
ligger i det tidligere Øst-Tyskland, og 
er svært annerkjent som et myldrende 
sted for kunst og kultur. Tyskland sitt 
eldste julemarked er spesielt kjent for 
den kjente julekaken/brødet Stollen. Alle  
ingredienser som et julemarked skal ha 
finner du her, også duften av Gluhwein og 
weisswürst. 

Se ferie.tide.no for mer informasjon

JULEMARKED LUBECK 
06–11/12, 2017

Tyskere er viden kjent for sine 
julemarkeder, og stemningen 
på disse er helt unik. Her kan 
du vandre rundt blandt de 
ulike bodene, og både kjenne 
duften og smake de tyske 
juletradisjoner. 

Årets julemarkedstur tar oss til den vakre 
byen Lübeck, kjent for sine kirker og 
vakre fasader, samt Niederegger marsipan. 
På julemarkedet frister bodene med 
gaveartikler, pølser, brendte mandler, 
kandiserte epler, dekorerte pepperkaker og 
mye mer. 

Se ferie.tide.no for mer informasjon
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JUL BARDØLA 
23/12–27/12, 2017

Bli med oss til fjells for å feire 
julehøytiden!  Behagelig reise 
med tog til Geilo og fine dager 
på Bardøla Høyfjellshotell med 
godt selskap og god mat.  

Vi har laget en hyggelig tur til Geilo, som 
tar deg bort fra byen i høytiden. Har kan 
du sjekke inn og senke skuldrene, få maten 
servert og være sammen med andre som 
har valgt å gjøre det samme som deg. 
Mulighet for å gå i kirken julaften.  

Se ferie.tide.no for mer informasjon

FRA KUN

10.940,-BARDØLA
23/12-27/12 2017
PRIS PR. PERSON
Bergen kr. 8.880,- 

INKLUDERT I GRUNNPRISEN
• Reisen med tog Bergen-Geilo t/r
• 4 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 4 frokost, 4 middag, 3 lunsj
• Juleprogrammet på Bardøla 
• Reiseleder 

NYTTÅRSCRUISE 
29/12, 2017

Velkommen til Tides 
Nyttårscruise til København!  Vi 
gjentar fjorårets suksess og her 
gjelder det å være tidlig ute 
med bestillingen, da det er en 
populær tur. 

Skipet blir pyntet til fest, artistene og 
pianistene varter opp med forrykende 
show og stemningsfulle toner - og 
kokkene tryller fram en lekker og smakfull 
nyttårsupé! I tillegg blir det en middag i 
koselige København og selvsagt en by-
sightseeing. 

NB: Bilen kan tas med og parkeres om 
bord. Man får ikke lov å kjøre i land i 
København. 

Se ferie.tide.no for mer informasjon

KØBENHAVN 
29/12 2017 -1/1 2018

Pris og detaljer er dessverre ikke klar.  
Kontakt oss - så sender vi deg informasjon 
så snart den er tilgjengelig.  
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NERJA VANDRING 
27/1-3/2, 2018 

Har du drømt om vandreturer som 
Caminito del Rey, Frigliana - Cueva de 
Nerja, El Fuerte og El Cielo? Da skal du 
bli med oss til det spanske fastland!
Nerja, på Costa del Sol, er en 
sjarmerende, vakker og rolig by – og vårt 
utgangspunkt for vandreturene denne 
uken. Beliggenheten er perfekt, fra 
strandpromenaden ved Middelhavet – til 
fjellene som ruver i bakgrunnen. På torget 
sitter «gamlekara» og diskuterer som 
alltid, og en gang i blant kimer klokkene 
i barokkirken fra 1600-tallet til messe. Vi 
tilbyr vandringer hver dag, sammen med 
vår egen vandreguide og reiseleder.

FRA 8.900,-
 
Se ferie.tide.no/aktiv for mer informasjon

LOFOTEN 
21-26/8, 2017

Lofoten er kåret til Europas vakreste 
øyrike, og vi skal oppsøke mye av det 
kjente og ukjente – fra øst til vest, og fra 
«innersida til yttersida». 
En forreven fjellkjede stikker opp av 
Golfstrømmen og danner en egen verden. 
Den består av alpine, taggete og grønne 
fjell, kvitthvite sandstrender, fiskebåter, 
lofotlam som nyter lyset og den magiske 
stemningen døgnet rundt. Hit går turen 
vår, og vi skal vandre i dette vakre 
landskapet i 5 dager! 

FRA 17.695,-
 
Se ferie.tide.no/aktiv for mer informasjon
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AKTIV FERIE

VI BOR I  
SJARMERENDE

 RORBUER I 
SJØKANTEN.

INKLUDERT I GRUNNPRISEN
Flyreisen Norge-Malaga t/r (direkte fra Bergen og Oslo), transport, 7 netter i delt dobbelt- 
rom, 7 frokost, 7 middag, 6 pikniklunsj, 6 vandringer med lokal guide og reiseleder fra Tide.

INKLUDERT I GRUNNPRISEN
Flyreisen Bergen-Svolvær t/r, transport og bagasjetransport, 5 netter i rorbu (delt  
dobbelt), 5 frokost, 5 middag, lokal turguide

VED RORBU FOR  
FIRE PERSONER  

 15.400,-
PER PERS



LEON-SANTIAGO 
6-12/9, 20-26/9 2017

En pilegrimsferd er allsidig. Du kommer 
tett på kultur, natur, religion og lokal mat 
og vin. Hva du ønsker å vektlegge, er helt 
opp til deg. Men en ting som er sikkert, er 
at dette er en opplevelse for livet. 
Vi har valgt av de vakreste strekningene 
langs ruten, gjennom koselige landsbyer, 
over åpne sletter, blant frodige nøtteskoger 
og vinranker. Turen passer alle som ønsker 
å nyte vakker natur, et behagelig klima og  
en aktiv ferie med likesinnede. Vi bor på 
komfortable hoteller langs ruten.

FRA 13.000,-
 
Se ferie.tide.no/aktiv for mer informasjon

Pilegrims-
vandring 
i Spania

FINISTERRE 
PILEGRIMSVANDRING 
12-19/9, 2017

På denne pilegrimsvandringen hvor vi 
starter ved pilegrimsmålet i Santiago 
de Compostela, skal vi få utforske den 
mindre kjente delen av El Camino. Vi 
skal vandre vestover, helt ut til kysten der 
landet stuper ned i havet ved fyrtårnet i 
Finisterre, og enda litt lengre - slik at du 
har muligheten til å kaste kamskjellet ditt i 
brenningene ved Muxia, på ekte pilegrims 
vis. Bli med oss til verdens ende!  

FRA 15.800,-
 
Se ferie.tide.no/aktiv for mer informasjon

FRA KUN

10.940,-
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AKTIV FERIE

INKLUDERT I GRUNNPRISEN
Flyreisen Norge-Spania t/r, transport og bagasjetransport, 6 netter på hotell i delt  
dobbeltrom, 6 frokost, 6 middag, reiseleder/turleder fra Norge

INKLUDERT I GRUNNPRISEN
Flyreisen Norge-Bilbao t/r, transport og bagasjetransport, 7 netter på hotell i delt  
dobbeltrom, 7 frokost, 7 middag, 6 vandringer, reiseleder fra Norge

Vinteren slipper taket og reiselysten kommer sigende. Turbuss 
Vest Reiser har spesialisert seg på bussreiser og presenterer en 
rikholdig turmeny for 2017. Vi står klar med våre moderne tur-
busser, erfarne turbilsjåfører og kunnskapsrike reiseledere, for å 
gi deg gode og minnerike opplevelser. 

Sammen med vår nye eier Tide Buss AS ønsker vi deg:
Velkommen på tur.
Hilsen fra Roald Leikvoll

Turbuss Vest Reiser -  en del av Tide

FLOR OG  FJÆREMIDTSOMMERCRUISE

Våre kunder reiser igjen og igjen på våre 
populære Kielcruise. 

Første overnatting er på Klækken hotell.

21.6 - 4 dager kun kr 5.350,-

Dette er en tur vi har kjørt i flere år.

Det er en stor opplevelse å komme

ut til blomsterøyen utenfor Stavanger.

I år bor vi på Thon Maritim hotell,

som er  i sentrum av byen.

25.7 – 3 dager kun kr 4.990,-

TURMENY NR. 2 - 2017

OLSOK PÅ OSET

Oset høyfjells hotell har tradisjon for

å feire Olsok. Hotellet ligger vakkert 

til på Golsfjellet og har basseng.

Hotellet er kjent for sitt gode kjøkken 
og koselige salonger med god danse- 
musikk om kvelden.  
Vi anbefaler rask påmelding.

27.7 – 4 dager kun kr. 5.500,-

ATLANTERHAVSVEIEN
Vi bor på Alexandra hotell sentralt i 
Molde. 

Vi kjører den kjente Atlanterhavsveien, 
som går mellom øyene helt ute ved 
kysten. Vi besøker øya Bud, der vi får 
servert den tradisjonsrike fiskesuppen. 
På returen kjører vi Trollstigen–Geirang-
er og overnatter på Beitostølen.

7.8 – 4 dager kun kr 5.600,-
Informasjon og booking tlf.: 46 98 77 77 post@turbussvestreiser.no   turbussvestreiser.no

Landskapet rundt Mjøsa er noe av det 
vakreste i landet vårt. Du får en fin  
kulturopplevelse på turen. For å nevne 
noe, blir det tur med Skibladner, til 

Aulestad og Prøysen senteret.

14.8 – 4 dager kun kr. 5.600,-

SUNNFJORDKYSTEN
Vi har flere og flere turer til dette  
området, og våre kunder er begeistret 
over den vakre naturen. Vi besøker 
Jakob Sande museet i Dale, reiser på 
dagstur til Værlandet og Bulandet og 
besøker kystbyen Florø. Vi bor på det 
gode Scandic hotell i Førde. 

17.8 – 4 dager kun kr. 5.800,-

KULTUR VED MJØSA



Informasjon og booking tlf.: 46 98 77 77 post@turbussvestreiser.no   turbussvestreiser.no

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Etter at Tide Buss AS overtok Turbuss Vest Reiser AS blir det litt andre rutiner for våre kunder. Ved påmelding
sender vi nå ut depositum og restfaktura. 14 dager før avreise får du tilsendt program for turen. 
NB. Det er viktig med tidlig påmelding for at turer ikke skal bli avlyst.

SJØ OG LANDHØSTTREFF WADAHL
Dette er en spennende nyhet!

Wadahl hotell ligger 933 moh. på Gålå i Peer Gynts 
Rike. Det er fint turterreng og hotellet har basseng,

koselige salonger, der vi samles til hygge og

musikk om kveldene.

11.9 – 4 dager      Kr 5.400,-

HØSTCRUISE KIEL
Vi har flere Kielcruise i året. 

Bli med på årets siste cruise, der vi overnatter 
første natten på Klækken hotell.

2.9 – 4 dager      Kr 5.350,-

BORNHOLM
Velkommen på tur til solskinnsøya i Østersjøen.

Vi kjører buss sørover Svenskekysten og reiser

med DFDS på returen fra København. Det er en

tur med mye innhold, der du får oppleve det beste

Bornholm har å by på.

31.8 -  6 dager    Kr. 8.990,-

JULEBORDSTUR SKEI

Sett av noen dager i den travle førjulstiden, og ta 
en tur til Thon hotell i Jølster. Hotellet har tradisjon 
med å arrangere et eget pensjonistjulebord. Det 
blir tur til Bakar Jon i Byrkjelo for å handle gode 
«hjemmelagde» julekaker / julebrød. Vi besøker og 
julehuset til Audhild Vikens Vevstove på Skei.

6.12– 3 dager     Kr. 3.500,-

REISETREFF 2017

I år har vi gleden av å invitere våre kunder med på 
stort Reisetreff til ærverdige Kviknes hotell i  
Balestrand. Det blir et felles treff med Tide Buss AS.

20.10 – 3 dager      Kr 3.495,-

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.

21.9– 4 dager     Kr. 4.500,-
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PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Etter at Tide Buss AS overtok Turbuss Vest Reiser AS blir det litt andre rutiner for våre kunder. Ved påmelding
sender vi nå ut depositum og restfaktura. 14 dager før avreise får du tilsendt program for turen. 
NB. Det er viktig med tidlig påmelding for at turer ikke skal bli avlyst.

RETUR ADRESSE :

Tide
Postboks 6300 
N-5893 Bergen

God tur!
ferie.tide.no
turbussvestreiser.no


