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På denne turen har vi først et opphold i Stockholm for å se byens hovedseverdigheter. 
Etterpå tar vi et 2-dagers Østersjøcruise med Birka Line. På turen besøker vi Visby på Gotland. 

STOCKHOLM OG BIRKA LINE - Østersjøcruise med Visby Tur 22  

BORNHOLM Tur 21
Malmö på den nye Øresundbroen. Videre 
til Ystad og ferje over til Rønne på Born-
holm. Her skal vi bo i 3 netter på hotell 
Griffen. Hotellet ligger sentralt til ved sjø-
en med gangavstand til sentrum. Middag 
på hotellet om kvelden.

Dag 3 - 4: Utflukt Bornholm 
Vi tar en utflukt med lokal guide. Vi får 
se Rønne før vi kjører nordover på øya 
og besøker ruinen av Hammershus fest-
ning. Vi besøker så småbyene Sandvig og 
Allinge på nord-østsiden av øya, lunsj i 
Gudhjem. Vi smaker på øyas spesialiteter, 
røkt sild m.m. på Silderøgeriet i Hasle. 
Vi fortsetter over øya og besøker en av 
de spesielle rundkirkene. En utflukt går 
sørover på øya og til Bornholms østlig-

Avreisedato: 16.8
Avreisetidspunkt: Alt. 2,  side 2
Prisen inkluderer:
• 3 hotellovernattinger
• 5 frokost
• 2 lunsj
• 6 middag
• DFDS Oslo-København tur/retur 
 med innvendig lugar
• Ystad - Rønne tur/retur
• Lokal guide på Bornholm

6 DAGER kr 8.950,-
Tillegg enkeltrom hotell kr 1.365,-
Tillegg singellugar, tur/retur kr 790,-
Tillegg lugar med vindu kr 400,- per person

Avreisedato: 18.7
Avreisetidspunkt: Alt. 3,  side 2
Prisen inkluderer:
• 3 hotellovernattinger
• 5 frokost
• 6 middag
• Cruise med «Birka Princess» i dobbeltlugar
• Lokalguide med utflukter i Stockholm

6 DAGER kr 7.730,- 
Tillegg enkeltrom hotell kr 1.250,-
Tillegg singellugar, tur/retur kr 1.300,- 
Tillegg lugar med vindu kr 650,- per person

ste by, Svaneke. Byen har fått pris for sin 
bevaring av byens historiske karakter. 
Vi besøker Bornholms sydligste punkt, 
Dueodde, med brede sandstrender. Vi be-
søker også en vingård på Bornholm med 
vinsmaking og lunsj.

Dag 5: Rønne / Ystad - København / Oslo 
På formiddagen tar vi ferje tilbake til 
Ystad og fortsetter til København. Herfra 
reiser vi med DFDSs ferje til Oslo som har 
avgang kl. 16.30. Middag ombord.

Dag 6: Oslo - Trøndelag 
Frokost ombord før ankomst Oslo kl. 
09.45. Turen går nordover Gudbrands-
dalen hvor turens siste middag inntas på 
Dombås. Retur til Trøndelag på kvelden.

Dag 1: Trøndelag - Gävle 
Start fra Trøndelag på morgenen. Turen 
går sørover om Røros og Vauldalen og vi-
dere inn i Sverige. Vi kjører forbi Sveg og 
til Gävle. Middag og overnatting Clarion 
Hotel Winn.

Dag 2: Gävle - Stockholm 
Vi kjører forbi Uppsala og ankommer 
Sveriges hovedstad Stockholm tidlig på 
formiddagen. Vi tar en tur med lokal 
guide. Vi får se Stadtshuset hvor den 
årlige Nobelutdelingen foregår. Videre til 
friluftsmuseet Skansen, med 150 kultur-
historiske bygninger fra hele Sverige og 
Vasamuseet med Vasaskipet som sank 
på sin jomfrutur i 1628. Det ble hevet i 
1961, og museet er bygd rundt skipet. 
Den svenske kongefamiliens offisiel-
le residens, Stockholms slott, ligger i 
Gamla Stan. Slottet ble bygd allerede på 
1200-tallet. I den store innsjøen Mälaren 
ligger Drottningholms slott, kongeparets 
bolig. Vi tar en båt ut til slottet og tar 
bussen tilbake. Middag og overnatting på 
Scandic hotell i sentrum.

Dag 3: Stockholm - Birka Cruise 
Formiddagen til egen disposisjon. Mulig-
heter for handling eller utforske Gamla 
Stan nærmere. Cruiseferja «Birka Paradi-
se» har avgang kl. 16.00. Ombord finnes 
flere restauranter, barer og salonger. Vi-
dere stor taxfreebutikk, svømmebasseng 
og sauna. Hver kveld er det musikk med 
dans og underholdning ombord. Overnat-
ting i dobbeltlugarer. Lugarene har begge 
sengene på golvet og har dusj og wc. Vi 
har inkludert 3-retters middag og frokost 
hver dag på reisen. Like etter avgang blir 
det en fin utseiling gjennom Stockholms 
skjærgård.

Dag 4: Ombord, Gotland 
Vi spiser frokost før vi ankommer Visby 
på Gotland kl. 10.00. Oppholdet her varer 
til kl. 19.00. Man kan gå i land og oppleve 
Visby på egen hånd, eller man kan velge å 
delta på en organisert utflukt, en guidet 
rundtur i Visby eller lengre utflukter 
rundt på Gotland. Etter besøket på Got-
land går båten nordover i Østersjøen. Vi 
spiser middag i restauranten og hygger 
oss utover kvelden.

Dag 5: Ombord - Stockholm - Falun 
I løpet av natta går båten nordover mot 
Åland, hvor den ligger om tidlig morge-
nen. Etter frokost får vi en dag på dekk 
med soling, underholdning m.m.. An-
kommer Stockholm kl.14.00. Vi starter 
nordover og kjører forbi Västerås og frem 
til Falun for middag og overnatting på 
Scandic Lugnet Hotel.

Dag 6: Falun - Trøndelag 
Vi fortsetter forbi sjøen Siljan, Mora, Sveg 
og grensa til Norge passeres ved Vaulda-
len. Turens siste middag inntas på Røros. 
Retur til Trøndelag på kvelden.

Drotningholm slott Gamla Stan, Stockholm


