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Tide
Reisebrosjyre

Klassiske bussferier, temareiser,  
aktiv ferie, cruise og storby  
med buss og fly.

Vår og sommer 2018



Gode reiseopplevelser. Bestill din 
reise nå!

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. 

Kjære gjest,  
Vi i Tide er stolte av å presentere våre reiser for første halvdel av 2018, samt en 
oversikt over planlagte turer resten av året. Neste brosjyre kommer før påske. 
Du vil alltid finne oppdatert reiseprogram på ferie.tide.no
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TURKALENDER VÅR 2018 Side Avreisedato

     Nerja 2 20/1

     Reisetreff Panorama, Sotra 29/1

     Dansehelg med Ole Ivars - Kviknes 2 10/2

     Pilegrim; Leon-Santiago, påske 11 25/3

     Påsketur til Viborg 3 29/3

     Påsketreff Skei Hotel 3 29/3

     Påskecruise Kiel 4 29/3

     Sjø og land 4 12/4

     Holland blomstringstur 5 17/4

     Pilegrim; Leon-Santiago 11 1/5

     Maidager i Nordfjord 6 15/5

     17.mai-cruise Kiel 4 15/5

     Cinque Terre 10 19/5, 24/5

     Sjø og land 4 31/5

     Hansadagene i Rostock 6 20/6

     Vauldalen og Røros 7 21/6

     Flor og Fjære 7 2/7

     Rhinen i flammer 8 3/7

     Dolomittene (vandring) 10 16/7, 23/7, 30/7

     Rüdesheim 8 17/7

     Olsok på Oset 9 26/7

     Færøyene med Olsok 9 26/7

     Flor og Fjære 7 30/7

TURER SOM KOMMER, HØST OG VINTER   2018

     Atlanterhavsveien august

     Peer Gynt 7/8 

     Flor og Fjære august

     Bornholm 28/8

     Tyrol musikkfest - jubileumstur september

     Kielcruise 3/9

     Pilegrim; Leon-Santiago 3/9, 9/9

     Cinque Terre (vandring) 18/9

     Sjø og land 20/9

     Pilegrim; Leon-Santiago (høstferie) 6/10

     Pilegrim; Santiago-Finisterre 6/9

     Bremen Freimarkt 27/10

     Kielcruise med julemarked november

     Julemarked Berlin desember

     Nyttårscruise Fjordline København desember

     Nyttårstreff på Stord desember

REISETREFF 29/1
Velkommen til årets første Reisetreff på  
Hotell Panorama på Sotra. Det blir  
informasjon om turer. Meny: karbonade- 
smørbrød/kaffe/bløtekake. Buss fra Bergen 
busstasjon kl. 11.00.  Pris kr. 300,-

Aktive og klassiske reiser

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

 
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! 
Vi ønsker en riktig god tur og mange gode reiseopplevelser. 

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.
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FERIEOPPHOLD I NERJA 
20/1–3/2, 2018

Nerja, Andalucia omtales gjerne som 
sjarmerende, vakker og rolig. 

Byen ligger på solkysten, ca. 50 km øst for Malaga 
– og her er kontrastene passe store. Fra strandlinjen 
med sin nydelige promenade ved Middelhavet og 
Balcon de Europa – til mektige fjelltopper 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. I 
byen går forretnings- og dagliglivet sin vante gang. 
Det er nettopp denne blandingen som gjør Nerja til 
det den er.
Nerja er et godt alternativ for deg som ønsker deg 
bort fra snø, holke og is her hjemme. På dette to 
ukers ferieoppholdet kan man nyte Nerja til det fulle, 
samt delta på utflukter og vandreturer.

Vi skal bo på Hotel Nerja Club & Spa. Hotellet ligger 
i et rolig område ca. ti minutters gange fra stranden 
og sentrum. Det har ute og innendørs-basseng, 
solterrasse, spa som kan skilte med vannmassasje 
og boblebad. Alle rom har moderne innredning, 
klimaanlegg og satellitt-TV. Bufférestauranten på 
hotellet serverer internasjonal mat og de tilbyr 
livemusikk og ukentlig flamencoshow.

DANSEHELG MED OLE IVARS
PÅ KVIKNES HOTEL 
10–11/2, 2018

Om du setter pris på god musikk 
og dans, kan vi invitere til en unik 
og hyggelig helg på det historiske 
Kviknes Hotel i vakre Balestrand. 

Dit kommer selveste Ole Ivars for å spille til konsert 
og dans! Lørdag kveld kan vi først nyte av en stor 
middagsbuffe, selvsagt med dessertbord. Deretter 
spiller det populære og svært ettertraktede bandet 
opp til dans. Maken til karriere er det få andre band i 
Norge som kan vise til, om enn noen i det hele tatt. 
Aldri har de vært mer ettertraktet enn i dag! Hvem 
har vel ikke hørt og kanskje danset til: «Jeg trodde 
änglarna fanns», «Nei, så tjukk du har blitt» osv. 
Deres slagere er mange og kjente.

Det blir avreise fra Straume Terminal via 
Busstasjonen, Åsane, Knarvik, Oppedal før vi tar 
fergen over til Lavik. Vi sjekker inn på Kviknes 
Hotel. Søndag nytes en god frokostbuffe og vi har tid 
til å se oss rundt i vakre Balestrand. Nevnes kan den 
engelske kirken, havnen og de flotte gamle villaene. 
Avreise kl. 12:00 med ankomst Bergen ca. kl. 16:00.

NERJA 
PRIS PR. PERSON kr. 13.750,-  
 
INKLUDERT I GRUNNPRISEN
• Flyreisen Bergen-Malaga t/r
• 14 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 14 frokost, 14 middag 
• 4 utflukter
• Reiseleder fra Tide

OLE IVARS HELG
PRIS PR. PERSON kr. 2.300,-

INKLUDERT I GRUNNPRISEN
• Bussreisen i komfortabel turbuss
• 1 natt på Kviknes i delt dobbeltrom
• 1 frokost, 1 middag
• Billett til konsert/dans med Ole Ivars 
• Reiseleder fra Tide Ole Ivars, foto: Arild Hansen 

Foto: Kviknes

Ring tlf. 05505 (tast 5) eller se ferie.tide.no for mer informasjon



Ring tlf. 05505 (tast 5) eller se ferie.tide.no for mer informasjon

PÅSKETUR TIL VIBORG 
29/3-2/4, 2018

Viborg, midt i vakre Jylland, er en av 
Danmarks eldste byer, omkranset av 
unikt, frodig landskap og sjøer.

Vi kan by på en reise med mye og god mat, danske 
herregårder og osteri, snaps- og blomsterverksted. 
Det blir påskemiddag med påfølgende dans – denne 
turen, eller opplevelsen, vil du ikke gå glipp av!
Fjord Lines fine båt tar oss over til Danmark og 
derfra går turen til Ålbæk Gamle Kro, der vi spiser 
frokost, eller morgenmad, som danskene kaller 
det. Vi kjører til Viborg via den berømte Grenen, 
der Skagerak møter Kattegat, og tar inn på vårt 
hotell Best Western Golf  Hotel Viborg & Golf  
Salonen. Her blir vi ønsket velkommen med et stort 
hjemmelaget kake-bord samt kaffe, te og sjokolade.  

Det blir bl.a. utflukt til en kjent vingård, der de også 
varter opp med et flott trekkspill-show. Osteriet 
Hinge, som lager noen av Danmarks beste oster, 
skal vi selvsagt også besøke før vi avslutter med et 
dykk inn i den store brukskunst butikken i stallen. 
På hotellet byr de på en riktig «carvery-middag» og 
senere spilles det opp til dans.
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PÅSKETREFF SKEI HOTELL 
29/3–1/4, 2018

Vi feirer påsken i Jølster i vakre Sogn 
og Fjordane på hyggelige Skei Hotell.

Skei Hotell, eller Thon Hotel Jølster, som det nå 
heter, ligger i naturskjønne omgivelser ved nordsiden 
av Jølstravatnet. Herfra er det kort vei til noen av 
de mest spektakulære og kjente turistattraksjonene i 
landsdelen. F.eks har du mulighet for reise med den 
nye gondolbanen, Loen Skylift, som går opp til fjellet 
Hoven 1011 moh. Den ble åpnet 20. mai 2017 av 
Dronning Sonja. Herfra har man panoramautsikt til 
Skåla og Lovatnet i øst, Jostedalsbreen og Olden i sør, 
og ut Nordfjorden som bukter seg videre mot Stryn. 
På turen besøker vi også Bakar Jon på Byrkjelo, som 
har et stort utvalg av gardsmat produsert i bygdene i 
Nordfjord.

Vårt påskehotell har alltid hatt personlig atmosfære, 
komfort, kvalitet og trivsel som varemerke. Slik har 
det vært siden Tollef  Gabrielson Skrede grunnla 
hotellet i 1889 Det familiedrevne hotellet vil by oss 
på god mat i hyggelige omgivelser og invitere til dans 
på kveldene. Vi håper du vil bli med og feire påsken 
sammen med oss. 

VIBORG
PRIS PR. PERSON
Bergen kr. 9.550,-/Stavanger kr. 9.180,-* 

INKLUDERT I GRUNNPRISEN
• Bussreisen i komfortabel turbuss
• Fjord Line t/r i dbl, innvendig lugar
• 2 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 4 frokost, 4 (3*) middag, 1 lunsj, 1 kakebord 
• Utflukter som i program
• Reiseleder fra Tide 

SKEI HOTELL
PRIS PR. PERSON
Bergen kr. 5.500,- 

INKLUDERT I GRUNNPRISEN
• Bussreisen i komfortabel turbuss
• 3 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 3 frokost, 4 middag, 3 lunsj 
• Utflukter som i program (ekskl. Leon 
Skylift)
• Reiseleder fra Tide



KIEL CRUISE 
PÅSKECRUISE 29/3–1/4, 2018 
 
17.MAICRUISE 15–18/5, 2018

Bli med på en hyggelig tur, fra 
Vestlandet til Østlandet og videre på 
cruise med Color Line til Kiel.

Color Magic og Color Fantasy er fullverdige 
cruiseskip som byr på en ekte cruiseopplevelse, et 
fantastisk avbrekk fra hverdagen. På et 2-døgns 
cruise får du alt på ett sted; restauranter for enhver 
smak, romslige, lekre lugarer og mange ulike 
aktiviteter. Spa og trening med panoramautsikt, 
badeland, casino, taxfree-butikker, livemusikk i rolige 
omgivelser og ikke minst flotte og internasjonale 
musikalshow. På soldager er det fantastisk å sitte på 
dekk og la blikket hvile på horisonten.

Vi har et cruise i påsken og et rundt 17. mai. Man 
får gå i land i Kiel, tid til å gå innom et varehus eller 
to og kanskje nyte noe fra en av kneipene i byen. 
Kiel var i mange år en viktig verfts- og havneby. I 
dag preges den av et levende studentmiljø, avslappet 
livsstil og en urban ånd. Dette er like merkbart 
gjennom byens nydelige plassering ved Kielfjorden 
og den moderne, romslige bykjernen som i Dänische 
Straße, Kiels finstue med sine mange bevarte bygg 
fra gründertiden fulle av maritim sjarm.

SJØ OG LAND 
12–15/4, 2018
31/5–3/6, 2018

En innholdsrik og variert helg 
sammen med andre reiseglade. 

Vi seiler med Fjord Lines flotte båt fra Bergen, via 
Hirtshals til Langesund. Vi sjekker inn for noen 
netter i det som regnes som Norges eldste by, 
Tønsberg. I følge Snorre var byen grunnlagt før år 
871. Byen har et kulturelt mangfold hele sommeren 
med show og festivaler med kjente artister og 
skuespillere. Tønsbergs kulturliv er preget av byens 
rike historie og av stor aktivitet i fylkets nærings- og 
handelssentrum og en populære ferieby sommerstid. 

Vi bor flott og sentralt rett på bryggekanten. Quality 
Hotell Klubben har gangavstand til alle sentrums 
fasiliteter og en unik utsikt over havnen og Tønsberg 
Brygge. Vi skal ta turen med Color Lines båt over til 
Sverige og Strømstad, som ligger midt i en fantastisk 
skjærgård og flott natur. Her kan man benytte 
sjansen til å gjøre en ordentlig svenskehandel. Ferden 
tilbake til Bergen tar vi i vår moderne og komfortable 
turbuss.

torand/Foap/Visitnorway

Styrk Fjærtoft Trondsen/Fjordline

ColorLine

SJØ OG LAND 
PRIS PR. PERSON kr. 4.990,-

INKLUDERT I GRUNNPRISEN
• Bussreisen i komfortabel turbuss
• Fjord Line i dbl, innvendig lugar (1 natt)
• 2 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 3 frokost, 2 middag
• Utflukt som beskrevet i program 
• Reiseleder

KIEL CRUISE
PRIS PR. PERSON 29/3 kr. 5.800,-  
15/5 kr. 5.500,- 
 
INKLUDERT I GRUNNPRISEN
• Bussreisen i komfortabel turbuss
• Color Line t/r i dbl, innvendig lugar
• 1 natt på hotell i delt dobbeltrom
• 3 frokost, 3 middag
• Reiseleder fra Tide

TURENE HAR
FLERE 

AVGANGER

4 Ring tlf. 05505 (tast 5) eller se ferie.tide.no for mer informasjon



Opplev fantastisk blomsterprakt! Den store, årlige 
blomsterparaden er verdensberømt. Inkluder også 
kanalbyen Amsterdam, havnebyen Rotterdam og Haag, 
og du får en fargerik og innholdsrik reise.

BLOMSTRINGSTUR HOLLAND

TURENE HAR
FLERE 

AVGANGER

5Ring tlf. 05505 (tast 5) eller se ferie.tide.no for mer informasjon

Holland
17-24/4 2018
PRIS PR. PERSON 
Bergen kr. 13.250,-/Stavanger kr. 12.870,-*

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

Dag 1: Bergen-Stavanger
Avreise med Fjord Line fra Bergen og 
Stavanger til Hirtshals. Middag ombord 
for gjestene som går på i Bergen. 

Dag 2: Hirtshals-Bremen
Vi spiser frokost om bord før ankomst 
Hirtshals. Deretter kjører vi gjennom 
Jylland til Tyskland, forbi Hamburg til 
Bremen-området der vi overnatter. 
Middag på hotellet.. 

Dag 3: Bremen-Rotterdam
Etter frokost kjører vi, via demningen 
Aufsluitdijk, til flotte Amsterdam. Lunsj 
spiser vi underveis og vel framme skal vi 
på kanalcruise, byen er kjent for sine 
utallige kanaler. I disse dager er det ikke 
bare kanalbusser som tar seg rundt på 
vannveiene, men også restaurantbåter, 
husbåter og alle andre typer båter. I 
tillegg finnes det ca. 200 sightseeing-bå-
ter i Amsterdam som hvert år frakter de 
rundt 3 millioner passasjerer på kanalene. 
Deretter bærer det til Rotterdam og vårt 
hotell, Hilton Hotel Rotterdam (5*), hvor 
vi skal bo i tre netter. Felles middag på 
hotellet.

Dag 4: Rotterdam og Haag
Etter frokost skal vi på sightseeing og bli 
kjent med byen vi bor i. Rotterdam er, i 
likhet med Amsterdam, en tolerant og 
variert by, men kanskje først og fremst et 
eldorado for den som er glad i spektaku-
lær arkitektur. På ettermiddagen reiser vi 
til maktens sentrum, vakre Haag. I tillegg 

til å huse både regjering og konge, finner 
man også mange kjente og historiske 
bygninger. I kveld spiser vi middag på 
restaurant Dudok i Rotterdam. 

Dag 5: Keukenhof og parade
Tidlig avreise for blomsterparken 
Keukenhof. Den er storslagen, kan skilte 
med ca. syv millioner blomster og hvert 
år blir det plantet nye blomsterbed basert 
på et spesielt tema. Etter besøket i 
parken skal vi se på den store og 
verdenskjente blomsterparaden. Det tar 
hundrevis av frivillige og millioner av 
blomster for å få dette til. Det blir en 
begivenhet av de sjeldne å være med på. 
Vi samler inntrykkene under middagen 
på restaurant Dudok. 

Dag 6: Amsterdam-Hamburg
Etter frokost kjører vi gjennom Holland 
til Tyskland, forbi Bremen til Hamburg, 
hvor vi overnatter på Best Western Plus 
Hotel Böttcherhof.

Dag 7: Hamburg-Hirtshals
Etter frokost fortsetter vi nordover, gjør 
et stopp på grensen for handling, 
deretter kjører vi forbi Ålborg til Tylstrup 
Kro for middag. Avreise med Fjordline 
kl. 20:00. Vi hygger oss utover kvelden, 
det er både show og dans om bord, og 
den store butikken er åpen. 

Dag 8: Stavanger/Bergen
Frokost om bord. Ankomst Stavanger, 
deretter Bergen.



MAIDAGER I NORDFJORD 
17.MAITUR 15–18/5, 2018

Bli med på vår reise til selve hjertet av 
fjord-Norge! Vi skal til vakre Nordfjord 
for å feire vår nasjonaldag. 

Vi får oppleve spektakulære naturopplevelser på 
denne flotte reisen. Vi skal besøke Ivar Aasen-tunet, 
som ligger der Ivar Aasen ble født og vokste opp. 
Aasen var mannen som endret norsk språkhistorie. 
Vi skal feire 17. mai sammen i Stryn, med 
hornmusikk og flaggtog. Selve 17. mai-lunsjen blir 
en deilig buffet på Hotel Alexandra i Loen. Vi skal 
bo godt på hyggelige Loenfjord Hotel, som ligger 
idyllisk til ved elven i Loen, omkranset av ruvende 
fjell og storslått natur.

Om du vil (ikke inkl.), får du anledning til å prøve 
gondolbanen «Loen Skylift», som går fra fjorden til 
fjellet Hoven 1011 moh. Den ble åpnet 20. mai 2017 
av Dronning Sonja. Herfra har man panoramautsikt 
til Skåla og Lovatnet i øst, Jostedalsbreen og Olden 
i sør, og ut Nordfjorden som bukter seg videre mot 
Stryn. På hjemveien stopper vi ved «Utsikten», den 
kjente plattformen med sin storslåtte utsikt over det 
frodige og vakre landskapet.

HANSADAGER ROSTOCK 
20–25/6, 2018

Bli med på en spennende reise 
tilbake i tid. 

I 2016 feiret vi noen fantastiske hansadager i vår egen 
by, Bergen. I 2017 dro vi til Kampen i Nederland 
og i 2018 skal Hansadagene behørig markeres i 
Rostock, Tyskland. Havnen vil være spekket med 
flotte skip, og på Neuer Markt finner du unike boder 
og utstillere med forskjellige varer som blant annet 
treverk, ull, øl og fisk. Man vil få et godt innblikk i 
hvordan handelen foregikk i denne tidsepoken og de 
fleste deltakerne går i tidsriktig bekledning. 

Vi gjør oss godt kjent med Bergens vennskapsby. 
Rostock var i middelalderen en viktig by i hansaen. 
Havnen er Tysklands tredje største østersjøhavn 
og selv om det ikke lenger kryr av sjømenn på 
kaiene, så er stemningen i byhavnen fremdeles 
enestående og populær, med alle sine kafeer og 
restauranter, teater og shoppingmuligheter. Du kan 
la deg imponere av store kirker, vakre hansa-hus, 
byporter og historiske lagerhaller, som utgjør den 
romantiske kulissen i og rundt byens sentrum. Vi bor 
på det moderne Intercity hotel Rostock, like syd for 
den vakre gamlebyen med sine mørkerøde, gamle 
mursteinsbygninger.

Nordfjord Folkemuseum,  
© Espen Mills, Visitnorway

NORDFJORD
PRIS PR. PERSON kr. 5.300,-  
 
INKLUDERT I GRUNNPRISEN
• Bussreisen i komfortabel turbuss
• 3 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 3 frokost, 3 middag, 3 lunsj 
• Utflukter som beskrevet i program  
(ekskl. Loen Skylift)
• Reiseleder fra Tide

ROSTOCK
PRIS PR. PERSON 
Bergen kr. 8.925,-/Stavanger kr. 8.545,-*

INKLUDERT I GRUNNPRISEN
• Bussreisen i komfortabel turbuss
• Fjord Line t/r i dbl, innvendig lugar
• 3 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 5 frokost, 5 (4*) middag
• Utflukter som beskrevet i program 
• Reiseleder fra Tide

6 Ring tlf. 05505 (tast 5) eller se ferie.tide.no for mer informasjon



VAULDALEN 
21–26/6, 2018

Vi skal til vakre Vauldalen, på Norges 
tak, 1500 meter fra grensen mot 
Sverige og like under de praktfulle 
Vigelfjella.

Her, på grensen mellom Norge og Sverige, har det 
i lange tider kommet ferdafolk forbi. Røros var et 
levende og travelt miljø med skysskarer og hester, 
varer og penger, mat og øl. Vi får opplevelser som en 
hest og kjerretur til Volldalskoja, besøk i gruvebyen 
og Johan Falkbergets rike, Røros - samt båttur til den 
nedlagte smeltehytten Femundshytten. Underveis 
får man utsikt til noe av det beste norsk natur har 
å by på, som blant annet Trollstigen, Ørneveien 
til Geiranger, Loenfjord, Balestrand og ikke minst 
Gaularfjellet med sitt spektakulære utsiktspunkt. 
 
På Vauldalen fjellhotell, der vi skal bo, behandler 
vertskapet, med Jorid og Ole Peder i spissen, sine 
gjester som sin egen familie. Og under deres motto 
«Her er vi alle verter» trollbindes man som gjest. Det 
er nært og personlig, ærlig og sjarmerende. Vi ønsker 
velkommen til en unik reiseopplevelse, krydret med 
bl.a. spekemat og rømme, felespill og dans til levende 
musikk. 

FLOR OG FJÆRE 
2-3/7 OG 30-31/7, 2018

Velkommen til en flott tur til Rogaland, 
der vi besøker både Rosendal og 
Haugesund, samt blomsterøya «Flor og 
Fjære» utenfor Stavanger.

Dette er stedet hvor regnbuen traff  jorda og hvor 
Dronning Sonja valgte å feire sin 70-årsdag.  Her går 
vinterhalvåret med til å tenke ut nye kombinasjoner, 
finne nye planter og blomster for å skape et 
fargesprakende, bugnende resultat som du nok ikke 
finner maken til andre steder! Ca. 50 000 blomster 
plantes. Det startet i 1965 da Åsmund og Else Marie 
Bryn kjøpte husmannsplassen Mangela på øya Sør-
Hidle. På et par tiår forandret øya seg fra en forblåst 
holme til en palmehage. Nå driver tredje generasjon 
denne unike kombinasjonen av park og restaurant. 

Vi får guidet omvisning i den praktfulle hagen, og 
servert en flott og velsmakende lunsj. Nyt freden, 
blomstene, den gode maten og utsikten over sjøen. 
Det er flere som mener at dette er en komplett pakke 
av nytelse, rekreasjon og inspirasjon. Vi bor på Thon 
Hotel Saga, et hotell med en hyggelig atmosfære. 

VAULDALEN
PRIS PR. PERSON kr. 11.500,- 

INKLUDERT I GRUNNPRISEN
• Bussreisen i komfortabel turbuss
• 5 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 5 frokost, 5 middag, 4 lunsj 
• Utflukter som i program
• Reiseleder fra Tide

FLOR OG FJÆRE

PRIS PR. PERSON kr. 3.900,- 

INKLUDERT I GRUNNPRISEN
• Bussreisen i komfortabel turbuss
• 1 natt på hotell i delt dobbeltrom
• 1 frokost, 1 middag, 2 lunsj 
• Utflukt som i program
• Reiseleder fra Tide 
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RHINEN I FLAMMER 
3-11/7, 2018

Vi gjentar suksessen fra 2017! 
Dette arrangementet er en vakker 
opplevelse utenom det vanlige. 
Hvilken lysfest! 

Vi skal til Rhindalen, et av Tysklands flotteste 
områder, og regionen Rheingau. Den står på 
UNESCO’s liste og er kjent for sine gamle slott, godt 
bevarte ruiner og, selvfølgelig, viner i verdensklasse. 
Sommer og høst arrangeres det som kalles «Rhinen i 
Flammer». Dette er en stor attraksjon som tiltrekker 
folk fra hele verden. Deler av Rhinen og dens 
bredder, samt hus og slott, lyses opp og en armada av 
illuminerte båter seiler i sakte fart på elven. Det ene 
fyrverkeri avløser det andre mens båtene glir forbi. 

I tillegg skal vi besøke sjarmerende Rüdesheim og dra 
på båttur på Rhinen, utflukt til Moseldalen og ta turen 
over til Mainz, Johann Gutenbergs fødeby. Her finner 
vi bl. annet Gutenberg museet.
Vi bor i Wiesbaden, en av Europas eldste spa-byer, 
fasjonabel og vakker. Hotellet vårt, Dorint Pallas 
Wiesbaden fra 1954, har blant andre huset President 
Kennedy. Vi tar Fjord Line til Hirtshals og overnatter 
i Hannover på utreisen og i Bremen på returen. 

RÜDESHEIM 
17-25/7, 2018

Dette er virkelig turen for livsnytere! Vi 
forstår godt at mange av våre gjester 
gjør turen flere ganger.

Vinmarker så langt øyet rekker, flotte slott og gamle 
borger. Vi tar en båttur på Rhinen og besøker den 
kjente Loreley klippen. Vi tilbringer en dag i idylliske 
Moseldalen, hvor dalsidene er bratte og temperaturen 
høy. Derfor er området godt egnet for dyrking av 
vindruer og viden kjent for sin gode riesling vin. Vi 
besøker den lille, romantiske byen Cochem med sin 
storslåtte middelalderborg og stemningsfylte gater. 
Det blir piknik i det fri, vinsmaking og tid på egen 
hånd til å oppleve Rüdesheim. Avslutningsmiddagen 
blir på den kjente restauranten Rüdesheimer Schloss.

Vi overnatter i Hannover på vei ned og i Bremen på 
hjemveien. Men vårt mål for reisen er sjarmerende 
Rüdesheim med sin særegne atmosfære og trange 
smau. Hovedgaten som yrer av liv med sine mange 
vinhus, butikker, musikk og gode restauranter. Der 
sjekker vi inn på det familiedrevne Brühl´s Hotel 
Trapp i fire netter. Hotellet ligger sentralt til med 
gåavstand til alle interessante steder i Rüdesheim. 

RHINEN I FLAMMER
PRIS PR. PERSON
Bergen kr. 13.500,-/Stavanger kr. 13.120,-*

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, 1 lunsj
• Uflukter som beskrevet i program 
• Reiseleder fra Tide

RÜDESHEIM
PRIS PR. PERSON
Bergen kr. 14.600,- 
Stavanger kr. 14.220,-* 

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, 1 pikniklunsj
• Uflukter som beskrevet i program

• Reiseleder fra Tide 
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OLSOK PÅ FÆRØYENE 
26/7–1/8, 2018

Færøyene er naturperle av de sjeldne, 
og vi vil besøke flere steder under vårt 
opphold som Torshavn, de fantastiske 
fugleklippene på Vestmanna og 
naturhavnen Gjógv. 

På Færøyene er gresset er saftig og grønt, og luften 
er bitende frisk. Lokalsamfunnet er ensartet og 
befolkningen på mindre enn 50 000 har sitt eget 
språk. 

29. juli er Færøyenes nasjonaldag og store festdag 
Olsok. Festdagen er til minne om vår egen Olav den 
Hellige som døde på Stiklestad i år 1030. Torshavn 
blir forandret til et folkehav der alle kommer 
til byen, ikledd sine flotte nasjonaldrakter. Det 
synges kvad fra morgen til kveld og det danses den 
tradisjonelle ringdansen, og det er fest i 2 dager til 
ende. En helt spesiell opplevelse som vi får dele med 
lokalbefolkningen. 
Vi flyr direkte fra Bergen og bor fint på Hotel 
Føroyar. Designhotellet med det naturlige gresstaket, 
ligger fint til med utsikt mot Nólsoyfjorden og 
Tórshavn sentrum.

OLSOK PÅ OSET 
26–29/7, 2018

En vakker tur inn i den norske 
fjellheimen, hvor vi tar opplevelsesrike 
utflukter og virkelig kommer inn i 
Norges naturrikdom. 

Golsfjellet er et levende stølsområde med 
et vidt nett av veier og stier, som er godt 
egnet for både vandring og fiske. Vi bor godt, 
på det familiedrevne Oset Høyfjellshotell, 
hvor mottoet alltid har vært «Kom til Oset 
og vær deg selv» og hvor de er kjent for sin 
gjestfrihet og tradisjonell norsk, utsøkt mat. 
Alle rom har sittehjørne, TV og hotellet har 
innendørsbasseng.  

Vi blir kjent med det tradisjonelle Hallingdal, vakker 
og storslått natur og den lille fjellkirken. Den ble 
egenhendig bygget på begynnelsen av 80-tallet av 
Hans Slettemeås, som samtidig dekorerte den med 
sine treskjæringer. Vi skal besøke Gildehallen, der 
man raskt blir satt tilbake i tid. Hallen rommer 
en av de største private samlingene av såkalte 
bondeantikviteter i Norden - trolig den aller største. 
Det blir mye god mat, sosialt samvær og musikk på 
denne turen. 

FÆRØYENE
PRIS PR. PERSON kr. 17.950,- 

INKLUDERT I GRUNNPRISEN
• Flyreisen Bergen-Færøyene t/r
• 6 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 6 frokost, 6 middag, 2 lunsj 
• Utflukter som i programmet
• Reiseleder fra Tide 

OLSOK PÅ OSET
PRIS PR. PERSON kr. 5.500,-
 
INKLUDERT I GRUNNPRISEN
• Reise i moderne turbuss
• 3 netter på hotell i delt dobbeltrom
• 3 frokost, 4 middag, 3 lunsj 
• Utflukter som i programmet
• Reiseleder
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Se ferie.tide.no/aktiv for mer informasjon

CINQUE TERRE 
19-24/5, 24-29/5, 18-23/9, 2018

Fem nydelige små fiskerlandsbyer klamrer 
seg fast til klippene på Liguriakysten. 
Ørsmå ansamlinger med fargesprakende 
hus, med Middelhavets krystallklare vann 
og steile fjelltinder som kulisser, gjør 
turister verden over ør av begeistring. 
Vi skal få oppleve dette vakre landskapet 
på nært hold. På smale eselstier, i 
bratte steintrapper, gjennom grønne 
olivenlunder, mellom fiken- og sitrontrær. 
Selve vandringene er godt overkommelige, 
så lenge man har gode knær og en frisk 
rygg. Det er skjønnheten i omgivelsene 
rundt oss som tar pusten fra en.
I år som i fjor skal vi sjekke inn på hotell 
Albergo La Marina i den lille og rolige 
byen Deiva Marina. Signora Anna og 
hennes medarbeidere sørger godt for 
oss med deilig hjemmelaget mat hver 
dag.  Cinque Terre innbyr til vandring og 
oppdagelse, og skuffer aldri.

FRA 11.900,-
 

FRA KUN

10.940,-

DOLOMITTENE 
16–23/7, 23-30/7, 30/7-6/8,  2018

Opplev de fantastiske Dolomittene med  
mektige fjelltopper, storslagen utsikt og et 
mylder av stier og mer eller mindre krevende 
løyper. På denne turen kan vi by på vand-
ring 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 om-
rådet med perfekt fjelltopper som kulisser. 
Vi har base i landsbyen Cavalese i Val di 
Fiemme ca. 1000 moh. Med kabelbaner går 
turen opp i fjellene der vi følger godt  
merkede stier. Vår vertinne og vandreguide, 
Paola, er en travel og blid dame som tilbyr 
vandringsturer til alle sine hotellgjester. På 
tur med henne blir det ikke kjedelig!

FRA 14.700,-

INKLUDERT I GRUNNPRISEN: Flyreisen Norge-Milano t/r i SAS Plus, transport t/r 
flyplass og ifm vandringer, 5 netter på hotell i delt dobbeltrom, 5 frokost, 5 middag, 4 
vandreutflukter med lokal, engelsktalende vandreguide, reiseleder/turleder fra Tide.

INKLUDERT I GRUNNPRISEN: Flyreisen Norge-Venezia t/r i SAS Plus, transport t/r 
flyplass og ifm vandringer, 7 netter på hotell i delt dobbeltrom, 7 frokost, 7 middag, 6 
pikniklunjs, 6 vandringer med lokal vandreguide og reiseleder fra Tide.
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LEON-SANTIAGO 
PÅSKE: 25-31/3, 1-7/5, 3-9/9, 
9-15/9, HØSTFERIE: 6-12/10

En pilegrimsferd er allsidig. Du kommer tett på 
kultur, natur, religion og lokal mat og vin. Hva 
du ønsker å vektlegge er opp til deg. Men en 
ting er sikkert; dette er en opplevelse for livet. 
Vi har valgt de vakreste rutene i pilegrimsleden, 
gjennom koselige landsbyer, i frodige nøttesko-
ger og langs vinranker. Turen passer for den 
som ønsker å nyte vakker natur i et behagelig 
klima sammen med likesinnede.   
Til slutt noen refleksjoner fra en av de mange 
vandrerne:  
«På smale stier, på grusveier, forbi vinranker, 
gjennom søvnige landsbyer, over fjell og 
gjennom store byer. Kroppen min var i konstant 
bevegelse og jeg mistet grep om tid og sted. Alt 
var her og nå. Det var en utrolig befriende 
opplevelse..» 

FRA 13.400,-

Pilegrims-
vandring 
i Spania

FINISTERRE 
PILEGRIMSVANDRING 
6-13/9, 2018

På denne pilegrimsvandringen hvor vi 
starter ved pilegrimsmålet i Santiago 
de Compostela, skal vi få utforske den 
mindre kjente delen av El Camino. Turen 
til Finisterre og Muxia gir deg mulighteten 
til å oppleve noe av det mest autentiske 
Galicia, som på så mange måter er 
særpreget og annerledes. 

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,-

FRA KUN

10.940,-

AKTIV FERIE

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 Tide.

Se ferie.tide.no/aktiv for mer informasjon

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 Tide.
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God tur!
tlf. 05505   tide.no


