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I år er der gået 25 år, siden Muren faldt – en 
begivenhed, som vendte op og ned på Europa 
og ikke mindst på Tyskland. I lidt over 28 
år var Berlin og Tyskland delt. På denne 
specialtur er vi i Berlin præcis, når den tyske 
hovedstad med en lang række arrangementer 
markerer 25 års-dagen.  9. november 1989 
blev det pludselig igen muligt at bevæge sig 
frit mellem de to dele af byen, og beton-
muren, der havde skilt bydele og berlinere, 
forsvandt. Adskillelsen mellem Vest- og Øst-
berlin genskabes for en stund 9. november 
2014, når tusindvis af oplyste, heliumfyldte 
balloner hejses langs 12 kilometer af Murens 
tidligere forløb for siden at blive sendt til 
vejrs over den genforenede by. Vi er med, når 
Berlin fejrer – og mindes. Undervejs hører 
vi om nogle af de mennesker, som fik deres 
liv påvirket af Muren og dens fald. Rejsens 
endelige program tilrettelægges, når Berlins 
program for festligholdelsen foreligger.
Vores base under opholdet er NILLES stam-
hotel i Berlin, Hotel Park Inn på Alexander-
platz, som også er et godt udgangspunkt for 
at udforske byen på egen hånd.

REJSEBESKRIVELSE

 1. dAg
Morgenkomplet i Hedensted og frokost i Neu-
münster. Vi krydser den gamle zonegrænse og 
kører gennem det tidligere DDR med ankomst 
til Berlin først på aftenen. 

 2. dAg
På en byrundtur ser vi det, ”man” skal se i 
Berlin, med særlig vægt på steder med tilknyt-
ning til Muren og årene, da Berlin var delt. Vi 
gør stop ved East Side Gallery, det længste 
bevarede stykke af  Muren, som over 100 
kunstnere har udsmykket. Vi går fra Rigsdagen 
forbi Brandenburger Tor, som Muren også pas-
serede. Senere aflægger vi besøg i Tränen-
palast, Tårernes palads, hvor de, der fik lov at 
krydse grænsen mellem de to bydele med tog, 
blev kontrolleret. I dag fortæller den specielle 
bygning sin helt egen del af  historien om den 
delte by. Med bussen passerer vi det smukke 
Charlottenburg Slot og oplever Ku’damms ele-
gante butikker, ligesom vi kører til Potsdamer 
Platz, hvor Muren nu er erstattet af  hektisk 
aktivitet og nybyggeri, og til den kendteste 
grænseovergang, Checkpoint Charlie. 

Det var netop om aftenen på denne dato for 
25 år siden, de første østtyskere til fods og i 
Trabanter krydsede grænsen til Vestberlin. Vi 
er midt i det hele, når den historiske begiven-
hed markeres på forskellig vis rundt om i 
byen.

 3. dAg
Vi kører til Bornholmer Strasse, hvis grænse-
overgang var den allerførste, der blev åbnet. 
Bagefter besøger vi, ved Bernauer Strasse, det 
store område, hvor Murens forløb og historie 
skildres på fornem vis. Beboerne i netop dette 
område oplevede i høj grad på nært hold 
konsekvenserne af  adskillelsen af  byen. Vi ser 
også rådhuset i Schøneberg, hvor præsident 
Kennedy holdt sin berømte tale til berlinerne i 
1963. Senere mødes vi med Jyllands-Postens 
korrespondent i Berlin, Michael Kuttner, der 
oplevede Murens fald og stadig rapporterer 
fra Berlin. Han fortæller om dengang, om 
forventningerne til Tyskland efter Murens fald 
– og om Berlin anno 2014. 
 
 4. dAg
Vi kører til den østtyske bydel Prenzlauer 
Berg. Her besøger vi i det tidligere bryggeri 
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et museum, der skildrer hverdagslivet i DDR 
og rummer et utal af  små og store effekter, 
som giver et interessant indblik i, hvordan 
de almindelige østtyskere boede og levede. 
Vi holder frokoststop på Kollwitz Platz, før 
bussen kører os til det tidligere Stasifængsel. 
Statssikkerhedstjenestens undersøgelsesfæng-
sel husede i DDR-årene landets egne politiske 
fanger, men er i dag indrettet til museum. I 
tilknytning til en rundvisning har vi arrangeret 
et møde, hvor vi får lejlighed til at høre mere 
om dette dystre kapitel i historien.

 5. dAg
Vi forlader Berlin efter morgenmaden. På vejen 
mod Danmark kører vi til den lille by Schlags-
dorf. Den lå ved den 1400 kilometer grænse, 
der frem til 1989 delte Vest- og Østtyskland 
på tværs. Indbyggere blev tvangsflyttet, da 
grænsen blev anlagt. I dag er der indrettet et 
museum om denne periode i byen, og man 
kan i nærheden få et indtryk af, hvordan den 
indre tyske grænse forløb gennem landskabet. 
Efter et besøg på museet spiser vi frokost, før 
vi fortsætter hjemover.

Oplev jubilæet for Murens fald i Tysklands hovedstad

dATO Og PRIS
AFREJSEdATO RUTE PRIS
8. november 4 F 3.295

Tillæg for enkeltværelse:
I alt 760

PRAKTISKE OPLYSNINgER
ENTRÉER: Stasifængslet ca. EUR 6,00, 
Schlagsdorf  ca. EUR 4,00.

VALUTA: Euro.

INKLUdERET I PRISEN MEd NILLES:
ü  4-stjernet bus
ü  4 overnatninger på 4-stjernet hotel 
 beliggende midt på Alexanderplatz
ü  4 x morgenmad i Berlin
ü  1 x morgenkomplet (udrejse)
ü  2 x frokost (ud- og hjemrejse)
ü  Byrundtur til Berlins seværdigheder
ü Øvrige udflugter ifølge rejsebeskrivelse 
ü	Møde med Jyllands-Postens korrespondent
ü  Dansk rejseleder

HOTEL
Park Inn Berlin Alexanderplatz
Alexanderplatz, D-10178 Berlin
Tlf. +49 30 23890, www.parkinn.de
Et flot 4-stjernet hotel med byens bedste
beliggenhed midt på Alexanderplatz. Her 
bor du i centrum af  det historiske Berlin 
og i umiddelbar nærhed af  pragtgaden 
Unter den Linden. Værelserne er pæne og 
velindrettede med bl.a. fladskærms-TV og 
minibar. Fra de fleste værelser er der en im-
ponerende udsigt over byen. Righoldig mor-
genbuffet er inkluderet, og der er mulighed 
for at tilkøbe aftenbuffet på hotellet første og 
sidste aften. 2 x buffet koster kr. 290,00 pr. 
person og skal bestilles ved tilmelding.

SE MERE: www.nilles.as/berlin-murensfald
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det var en urgammel europæisk drøm, der 
gik i opfyldelse, da en 171 kilometer lang 
kanal, der forbinder to af Europas vigtigste 
floder – Rhinen og donau – omsider kunne 
tages i brug. Kanalen gør det muligt at sejle 
fra Atlanterhavet til Sortehavet. På dette 
sjældne og eftertragtede krydstogt gør vi 
hele turen på tværs af Tyskland. Vi sejler på 
floderne donau, Main og Rhinen. Højdepunkt-
et på turen – også i bogstavelig forstand – er 
den menneskeskabte Main-donau-kanal, hvor 
et gigantisk slusesystem bringer os helt op i 
406 meters højde. den smalle kanal, som vi 
følger fra start til slut, går på tværs af veje 
og floder og bringer os tættere på byer og 
landskaber, end når man sejler på floderne. 
dette krydstogt går via en perlerække af 
vinlandsbyer, hvor de fremragende Franken-
vine serveres, og til storbyer, der spillede en 
hovedrolle i ikke kun Tysklands, men hele 
Europas historie. Vi lægger til i og oplever 
livlige metropoler som Nürnberg, Regens-
burg, Würzburg og Frankfurt am Main.

REJSEBESKRIVELSE

 1. dAg 
Morgenkomplet i Hedensted og frokost i Neu-
münster. Overnatning ved Leipzig.

 2. dAg
Passau 
Vi kører sydpå gennem Tyskland og passerer 
Regensburg, hvor vi stifter bekendtskab med 
Donau. Frokost nær Deggendorf. Efter en 
smuk køretur i Bayern når vi midt på efter-

middagen tre flods-byen Passau, hvor floderne 
Inn, Ilz og Donau løber sammen.  Her venter 
vort skib. Besætningen bringer bagagen 
ombord, og snart kan sejladsen begynde. Af-
sejlingen fra Passau kan nydes fra soldækket. 

 3. dAg
Regensburg - Kelheim 
Efter Lunch ombord anløber vi Regensburg, 
en kendt industriby, men også en smuk mid-
delalderby. Skibet ligger tæt på den gamle by, 
som vi studerer til fods på en lille byrundtur. 
Vi ser blandt andet domkirken, den smukke 
gamle rådhusplads og byens gamle romerske 
stenbro. Bussen bringer os herefter til Kloster 
Weltenburg, Bayerns ældste benediktiner-
kloster. Fra det lille færgeleje ved klostret får 
vi mulighed for med en lokal turbåd at tage en 
spektakulær sejltur gennem Donau Durch-
bruch – en smal passage med utroligt smukke 
kalkbjerge på begge sider. Denne sejltur er 
ikke inkluderet i rejsens pris. I Kelheim stiger 
vi igen ombord på vort flodkrydstogtskib og 
tager nu hul på turen ad Main-Donau-kanalen 
forbi blandt andet Burg Prunn og den usæd-
vanlige træbro ved Essing. 

 4. dAg
Nürnberg - Bamberg
Om morgenen ankomst til Nürnberg – en by, 
hvis navn for altid vil være forbundet med 
Anden Verdenskrig. Vi besøger det store 
område, hvor nazisterne i 1930’erne sam-
lede hundredtusindvis af  tyskere til de årlige 
rigspartidage med taler af  Adolf  Hitler. Når 
vi står på Zeppelinerfeld fornemmes histo-
riens vingesus. Det var også i Nürnberg, de 

ledende nazister, i retsopgøret efter krigen i 
Justitzpalast, blev stillet til regnskab for deres 
gerninger. Retslokalerne er stadig i brug. 
Men Nürnberg rummer også en charmerende 
bymidte, omgivet af  bymuren med 67 vagt-
tårne. Her går vi en tur, og der bliver også 
tid til at shoppe og måske til at smage byens 
små, berømte pølser. Sidst på formiddagen 
kører bussen os til Erlangen, hvor vi møder 
skibet. Efter frokost kan eftermiddagen nydes 
ombord. Om aftenen når skibet til Bamberg – 
sidste by på Main-Donau-kanalen. 

 5. dAg
Bamberg - Rothenburg - gerlachshausen 
Om morgenen sejler vi ind på Main-floden. 
Main snor sig meget gennem et landskab, 
fuldt af  idylliske landsbyer, vinmarker og 
gamle borge. Efter frokost går vi i land og 
kører med bussen til Rothenburg ob der Tau-
ber, hovedbyen på Romantische Strasse. Intet 
sted er middelalderens særpræg bevaret så 
gennemført som her. Vi spadserer en tur forbi 
velholdte bindingsværkshuse med smede-
jernsskilte, byporte, fontæner og meget andet. 
Tid på egen hånd. Vi får mulighed for at 
smage på den lokale vin. Vi går igen ombord 
i skibet i Gerlachshausen ved Schwarzach am 
Main.  

 6. dAg
Würzburg - Wertheim
Skibet anløber Würzburg, den maleriske 
residens- og universitetsby, hvis velbevarede 
bygninger strækker sig på begge sider af  
Main-floden. Fra bussen ser vi først Marien-
burg-fæstningen, Residenz og en række andre 
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af  byens imponerende seværdigheder. Herefter 
spadserer vi gennem bymidten, hvor der også 
bliver tid på egen hånd, inden vi krydser Main 
ad den gamle stenbro og i bussen kører til 
Karlstadt, hvor skibet venter os. Om eftermid-
dagen passerer vi i den smukke Main-dal forbi 
bindingsværksbyen Lohr og Gemünde, hvor 
Fränkische Saale kommer fra Rhön-området 
og slutter sig til Main. Om aftenen anløber vi 
den charmerende gamle by Wertheim. Skibet 
ligger lige ved bymuren – en aftentur efter mid-
dagen i de smalle stræder kan anbefales.

 7. dAg
Wertheim - Miltenberg - Aschaffenburg
Afsejling fra Wertheim om morgenen mod 
Miltenberg, kaldet perlen på Main på grund 
af  de mange bindingsværkshuse, omgivet af  
en velbevaret bymur. Vi slentrer en formid-
dagstur og ser blandt andet Zum Riesen, et af  
Tysklands ældste værtshuse. Tid til at studere 
byen på egen hånd før afsejling ved frokosttid. 
Nyd panoramaet mens vi sejler videre gennem 
Main-dalen til Aschaffenburg, hvor vi lægger til 
for foden af  det imponerende renæssanceslot. 
Efter middagen mulighed for at slentre en tur 
og opleve slotsområdet. 

 8. dAg
Aschaffenburg - Frankfurt am Main - Mainz
Afsejling fra Aschaffenburg. Bebyggelsen langs 
floden bliver nu mere koncentreret. Vi passerer 
Brødrene Grimms fødeby, Hanau, før vi for-
lader Bayern og sejler ind i delstaten Hessen. 
Vi anløber Frankfurt am Main, Tysklands (og 
Europas) finans-metropol. Byens enestående 
skyline med højhuse er et imponerende syn. 

Vi fornemmer både det moderne Frankfurt 
og byens historiske fortid som hjemsted for 
kroning af  konger og kejsere, når vi i bussen 
tager en kort byrundtur. Bagefter spadserer 
vi gennem den gamle bydel, før vi igen går 
ombord og afsejler. Om eftermiddagen kan 
de sidste kilometer af  Main-floden nydes, før 
skibet glider ind på Rhinen og lægger til kaj 
i Mainz, hovedbyen i Rheinland-Pfalz. Her 
er der mulighed for at besøge den enorme, 
mangetårnede domkirke, omgivet af  et stort 
butikskvarter. Endvidere arrangeres, for de, 
der ønsker det, et besøg i St. Stefans-kirken, 
hvor Marc Chagall brugte sine sidste kræfter 
på at færdiggøre ni fantastiske blå vinduer 
med bibelske motiver. Skibet forlader Mainz,  
om aftenen serveres der gallamiddag, mens vi 
sejler på Rhinen mod Strasbourg.

 9. dAg
Strasbourg
Turen fortsætter ad Rhinen og gennem de to 
store franske sluser ved Iffezheim og Gambs-
heim. Midt på eftermiddagen ankomst til 
Strasbourg, hvor matroserne bringer bagagen 
til bussen. Vi kører via Karlsruhe og Frankfurt 
til overnatning ved Kirchheim. 

 10. dAg
Forbi Kassel, Hannover og Hamburg. Frokost-
buffet i Rødekro.

 RHINEN-MAIN-dONAU FLOdKRYdSTOgT
Fra Strasbourg til Passau
Rejsebeskrivelse af  Rhinen-Main-Donau flod-
krydstogt 4. maj 2015 kan ses på 
www.nilles.as eller rekvireres.

dATO Og PRIS
AFREJSEdATO RUTE PRIS
 27. sept. (Passau-Strasbourg) 4 D 10.895
 4. maj (Strasbourg-Passau) 4 C 

Tillæg for enkeltværelse/enkeltkabine  2.200
Tillæg for A-kabine (øvre dæk) 1.180

INKLUdERET I PRISEN MEd NILLES:
ü 4-stjernet bus
ü Med skib Passau -  Regensburg – 
 Nürnberg – Bamberg – Würzburg – 
 Frankfurt – Mainz - Strasbourg
ü 7 overnatninger på CroisiEurope flodskib
ü 2 overnatninger i Tyskland
ü 9 x morgenmad
ü 1 morgenkomplet (udrejse)
ü 3 x frokost (ud- og hjemrejse)
ü 7 x frokost/lunch ombord
ü 9 x aftensmad, heraf  1 gallamiddag 
 ombord
ü All Inclusive ombord
ü Alle nævnte udflugter ekskl. entréer
ü Dansk rejseleder

PRAKTISKE OPLYSNINgER
VALUTA: Euro

ALL INCLUSIVE OMBORd: Til frokost og 
aftensmad øl, vand og skibets vine og fra 
baren øl, vand og dagens vine samt kaffe, 
te, drinks m.m. i tidsrummet kl. 11.00-
24.00.

FORBEHOLd: Der tages forbehold for æn-
dringer i sejlplanen som følge af  vandstand-
en og strømforholdene på Donau, Main og 
Rhinen, herunder evt. lukning af  soldæk ved 
passage af  broer.

SE MERE: www.nilles.as/rhinen-main-donau

Nyt i 2014
CroisiEurope
All Inclusive

ombord
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den mægtige donauflod går igennem ikke 
mindre end 10 lande. donau har i århund-
reder været en vigtig færdselsåre fra dens 
udspring i Sydvesttyskland og hele vejen til 
udløbet i Sortehavet. På dette enestående 
flodkrydstogt oplever vi hele 6 lande og 4 
hovedstæder og hvert land byder på unikke 
oplevelser. Fra vores udgangspunkt i Wien 
fører flodrejsen os til bl.a. Budapest, Novi 
Sad og Beograd i Serbien. Senere oplever vi 
en af Bulgariens ældste byer, Veliko Târnovo 
inden vi når til Rumænien, hvor donau 
munder ud i Sortehavet. Undervejs sejler 
vi via en af Europas smukkeste vandveje, 
nemlig den såkaldte Jernport på grænsen 
mellem Serbien og Rumænien. Vi rejser med 
det skønne flodskib MS Amadeus Classic, 
som bl.a. er udstyret med soldæk og stilfuld 
panoramarestaurant med skøn udsigt til de 
fantastiske byer og naturscenarier. 

REJSEBESKRIVELSE

 1. dAg
Wien
Vi flyver med KLM fra Aalborg via Amsterdam 
til Wien. Vi starter med en kort byrundtur. 
Herefter kører vi direkte til vores krydstogtskib 
MS Amadeus, hvor vi indkvarteres. Velkomst-
drink ombord. Sejladsen kan nu begynde.

 2. dAg
Esztergom – Budapest 
Efter morgenmaden besøger vi Esztergom. 
Esztergom er Ungarns ældste by og var de 
tidligere ungarske kongers hjemby. Her skal vi 

besøge den imponerende katedral, som også 
er Ungarns største. Ved middagstid er vi atter 
ombord på skibet, hvor vi nyder frokosten, alt 
imens vi sejler mod Budapest. Om eftermid-
dagen er der byrundtur i Budapest. Vi tager 
bl.a. op på Gellert bjerget, hvor man har en 
fantastisk udsigt udover Donau og Budapest. 
Mange af  byens attraktioner; Skt. Stefan 
domkirken, Mathiaskirken, heltepladsen, 
parlamentet samt kædebroen kan ses fra det 
235 meter høje bjerg. Om aftenen fortsætter 
det spændende flodkrydstogt.

 3 dAg
Vukovar - Kopacki Rit Parken
Vi krydser landegrænsen og ankommer til 
Vukovar i Kroatien. Vukovar, som var belejret 
af  de serbiske styrker i det tidligere Jugosla-
vien var nærmest helt ødelagt da byen faldt i 
1991. I dag er byen blevet genopbygget, men 
flere steder kan man stadig se spor fra krigen. 
Vi tager på en udflugt til nationalparken 
Kopacki Rit Parken. Her findes et rigt dyreliv 
bestående af  hjorte og vildsvin samt mange 
forskellige fugle- og plantearter. Middagen 
på skibet om aftenen alt imens vi fortsætter 
vores sejllads mod Novi Sad.

 4. dAg
Novi Sad - Beograd
Ud på morgenen når skibet frem til Serbi-
ens anden største by Novi Sad, hvor vi bl.a. 
skal se byens fæstning. Herefter kører vi til 
Serbiens hovedstad, Beograd. Beograd er en 
af  Europas ældste hovedstæder med en his-
torie som går mere end 7000 år tilbage. Her 
er flotte pladser, smalle gader og historiske 

bygninger. På en byrundtur ser vi bl.a. Balkans 
største ortodokse kirke med plads til mere 
end 10.000 kirkegængere samt nyder den 
flotte udsigt ned over floderne Sava og Do-
naus sammenløb fra Kalemegdan fæstningen. 
Vi returnerer til skibet, hvor middagen venter.

 5. dAg
Jernporten
Vi er nu nået til flodkrydstogtets uden tvivl 
mest storslåede strækning. Dette er Donau, 
når det er flottest! Den mere end 100 km 
lange vandvej gennem et smukt landskab dan-
ner en naturlig grænse mellem Rumænien og 
Serbien frem mod Jernporten og det enorme 
sluseanlæg. Undervejs vil vi opleve at kløftens 
sider snævres ind, så der kun er 100 meter 
fra side til side. En sådan oplevelse kan ikke 
beskrives, men skal ses med egne øjne.

 6. dAg
Veliko Târnovo
Vi ankommer til den Bulgarske havneby, Svis-
tov, hvorefter vi kører til byen Veliko Târnovo. 
Byen, som engang var hovedstad i det 
andet bulgarske rige, rummer et stort antal 
monumenter, ortodokse kirker og historiske 
bygninger. Her ligger nyt og gammelt side om 
side, hvilket skaber et smukt bybillede. Efter 
en byrundtur besøger vi det store udendørs 
museum Arbanassi med huse fra det 16. og 
17. århundrede, kirker og to klostre.  Sidst på 
eftermiddagen kører vi tilbage til skibet.  

 7. dAg
Constanta
Skibet anløber den rumænske by, Harsova. 

donau flodkrydstogt i det nye europa   9 dage
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Herfra kører vi på udflugt til Constanta. 
Byen, som blev grundlagt af  grækerne under 
navnet Tomis, er en af  Rumæniens største og 
vigtigste byer, hovedsageligt grundet sin be-
liggenhed ved Sortehavet. Fra år 1413 til 1878 
tilhørte Constanta Osmannerriget. I dag er 
byen et yndet turistmål for bl.a. badegæster. 
Her finder man dog også en lang række inte-
ressante seværdigheder så som Ovidiu plad-
sen og det smukke casino, som vi ser på en 
byrundtur. Senere vender vi tilbage til skibet 
og fortsætter sejladsen.

 8.dAg 
donau delta
Vi sejler på Sulina-armen frem mod ud-
mundingen i Sortehavet. Tilbage i Tulcea tager 
vi på bådudflugt til det uforglemmelige Donau 
Delta. Dette enorme naturreservat på over 
4300 km² er hjem for mere end 200 forskellige 
plantearter, 300 fuglearter samt 45 arter af  
ferskvandsfisk i utallige søer og moser. Donau-
deltaet er endvidere blevet opført i UNESCOs 
liste over Verdens naturarv.  

 9.dAg
Bukarest
Skibet når frem til Fetesti, hvor vores flod-
krydstogt slutter. Vi kører til Rumæniens 
hovedstad Bukarest og tager på en lille 
byrundtur. Flere steder i Bukarest ses levn fra 
Ceausescus tid, bl.a. paladset Palatul Parla-
mentului som var diktatorens prestigeprojekt. 
Det kæmpe byggeri er en prangende blanding 
af  marmor, guld og krystal. Om eftermidda-
gen begiver vi os mod lufthavnen. Herfra flyver 
vi med KLM via Amsterdam til Aalborg.

Fra Wien gennem Jernporten til deltaet ved Sortehavet
dATO Og PRIS
AFREJSEdATO FLY FRA PRIS
 27. maj   Aalborg 15.295

Tillæg for enekabine 3.800
Tillæg Strauss dæk front (ml. dæk) 850
Tillæg Strauss dæk prem. (ml. dæk) 2.700
Tillæg Mozart dæk prem. (øvre dæk) 3.400

INKLUdERET I PRISEN MEd NILLES:
ü Fly Aalborg - Wien
ü Fly Bukarest - Aalborg 
ü Bustransfer Dybvad - Aalborg t/r
ü Gratis parkering i Aalborg og Dybvad
ü Transfer til flodskib t/r 
ü Med flodskib Wien - Budapest - Novi Sad - 
 Svistov - Harsova - Fetesti
ü 8 overnatninger på MS Amadeus Classic
ü 8 x morgenmad
ü 7 x frokost (ombord og udflugter)
ü 7 x aftensmad ombord
ü 1 x gallamiddag ombord
ü 8 x midnats-snack
ü Eftermiddagskaffe/te og snack ombord
ü Live musik ombord MS Amadeus Classic
ü Enestående sejltur gennem Jernporten
ü Bådudflugt til naturreservat Donau-delta
ü Alle nævnte udflugter ekskl. entréer
ü Dansk rejseleder

PRAKTISKE OPLYSNINgER
VEJRET/TEMPERATUR: Maj-juni: Budapest 
21-24°, Beograd 23-25°, Bukarest 24-26°.

VALUTA: Ungarske forinter, kroatiske kuna, 
serbiske dinarer, bulgarske leva, rumænske 
lei. Euro kan ligeledes benyttes på hele 
rejsen.  

FORBEHOLd: Der tages forbehold for æn-
dringer i sejlplanen som følge af  vandstand-
en og strømforholdene på Donau.

FLOdSKIB
MS AMAdEUS CLASSIC
MS Amadeus er et flot skib fra 2001 med 
73 udvendige kahytter fordelt på 3 dæk. Alle 
kabiner er store og rummelige (15,2 m2) og 
identisk indrettet.  Kabinerne er indrettet 
med 2 adskilte senge, bad, toilet, aircondi-
tion, tv, stole, garderobe, hårtørrer og 220 
volts strømforsyning. Alle kabiner er udven-
dige med vindue. Der er trapper mellem alle 
dæk. Skibet har mange forskellige faciliteter 
såsom en skøn panoramarestaurant, recep-
tion, bar, lounge, frisør, fitness og mas-
sagecenter samt et dejligt soldæk, som er 
delvis overdækket. På soldækket finder man 
solsenge, stole og borde samt en mindre 
pool.  Der er aircondition overalt på skibet, 
som også har sin egen læge med ombord 
(engelsk/tysk talende). Trådløst internet 
(mod tillæg) er desuden muligt i skibets 
loungebar. Der er daglig underholdning og 
musik ombord. Skibet byder på eftermiddag-
skaffe/te og snack.

SE MERE: www.nilles.as/donau-sortehavet
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At kunne sejle fra Moskva til Skt. Petersborg 
har været en russisk drøm igennem århund-
reder. Med konstruktionen af Volga-Baltiske 
kanal blev drømmen en realitet. På dette 
fantastiske flodkrydstogt sejler vi på et net 
af floder, søer, kanaler og sluser og oplever 
de store kontraster, som findes mellem land 
og by i Rusland. En del af sejladsen foregår 
på floden Volga, som er selve hovedpulsåren 
i det mægtige rige. Vi kommer helt tæt på 
den russiske folkesjæl, oplever naturen og 
kulturen samt besøger flere verdenskendte 
attraktioner.

REJSEBESKRIVELSE

 1. dAg
Afrejse med KLM fra Aalborg via Amster-
dam til Moskva. Fra lufthavnen kører vi til 
krydstogtskibet, hvor vi indkvarteres. 
Velkomstdrink ombord.

 2. dAg
Moskva
Moskva er unik og noget ganske særligt. 
Ud-over at være en af  Ruslands ældste og 
smukkeste byer er Moskva også en kolossal 
storby, med omkring 10,5 millioner beboere. 
På en byrundtur skal vi blandt andet se de 
kendte gader Leninggradskaya og Tverskaya, 
Novodevichy-klostret, KGB hovedkvarteret, Vor 
Frelser-kirke og Den Røde Plads. På Den Røde 
Plads viser rejselederen de største attrak-
tioner frem, hvorefter det vil være tid på egen 
hånd til at besøge de mange caféer eller butik-
ker. Man kan blandt andet besøge et gigantisk 
underjordisk varehus eller det århund-redgam-
le varehus GUM. Om aftenen er der mulighed 
for at opleve det verdensberømte russiske 
cirkus, som har en lang og stolt tradition med 
forestillinger på allerhøjeste niveau. 

 3. dAg
Moskva - Kreml
Vi skal besøge hjertet af  Rusland, nemlig 
Kreml – den store fæstning i den centrale del 
af  Moskva, hvor landets herskere gennem 
hundreder af  år har udøvet deres enorme 
magt over folket og det store rige. Ivan den 
Grusomme, Stalin og Putin har styret Rusland 
med hård hånd fra denne fæstning. Kreml i 
Moskva er byens ældste kerne med bygninger, 
der går tilbage til 1400-tallet. Resten af  dagen 
er til fri afbenyttelse. Senere tager vi afsked 
med Moskva og begynder vores sejlads. 

 4. dAg
Uglich
Uglich er en af  de smukkeste og mest elskede 
byer i det gamle Rusland. Byen spillede en 
vigtig rolle i landets sagnomspundne historie. 
Vi besøger Uglich Kreml samt den lille, men 
meget fine Dmitri-blodskirke, som ligger ved 
bredden af  Volga, og det er efter sigende det 
sted, hvor Ivan den Grusommes 10-årige søn, 
Dmitri, blev fundet død i 1591. Vi ser også 
Forklarelseskirken, der med sin flotte akustik 
og overvældende ikonostase er noget ganske 
særligt. Der bliver også tid til at gå en tur 
rundt i den lille by, inden vi vender tilbage til 
skibet. 

 5. dAg
Yaroslavl - den gyldne Ring
Vi anløber Yaroslavl, som ligger på begge 
sider af  floden Volga. Ved Volga ligger den 
berømte gyldne Ring - en række russiske, 
gamle byer, som alle har bevaret deres mid-
delalderlige præg. Af  disse byer er Yaroslavl 
den største. Byen er et overflødighedshorn af  
kirker, klostre og flot, russisk arkitektur. Byen 
blev ikke besat under 2. verdenskrig og har 
derfor bevaret sin originale atmosfære og stil. 

Vi ser bl.a. byens kloster, Guvernørens hus, 
hvor vi ser en kunstudstilling, Elias-kirken og 
Skt. Nikolaj-kirken. Der bliver også mulighed 
for at afprøve sit handelstalent på byens 
lokale marked.

 6. dAg
goritzi
Goritzi ved Sjeksna-floden er en typisk russisk 
landsby, hvor livet foregår i et roligt tempo. 
Her fornemmer man virkeligt de enorme 
kontraster, der er mellem Skt. Petersborgs 
hektiske hverdag og landbefolkningens sim-
plere levestil. Vi kører til Kirilo - Belozersky 
klosteret, som munken Kirilo anlagde for mere 
end 600 år siden. 

 7. dAg
Museumsøen Kizhi
Skibet anløber øen Kizhi kendt for sit frilands-
museum med huse i gammel russisk bygge- 
stil, som står på UNESCOs liste over beva-
ringsværdige steder. Som taget ud af  et even-
tyr ligger de fine, gamle træhuse spredt ud på 
en lille ø, der befinder sig midt i Onegasøen, 
Europas 2. største sø. En af  de mest kendte 
bygninger er Forklarelseskirken med sine 22 
glimtende kupler, den eneste kirke i verden 
udelukkende opført i træ. Der bliver god tid til 
at besigtige øen. 

 8. dAg
Mandrogui
Vi lægger til land i Mandrogui, som er en 
rekonstruktion af  en gammeldags landsby. Vi 
besøger landsbyen med butikker og arbej-
dende værksteder. Til frokost nyder vi en tradi-
tionel russisk shashlyk. Der vil være mulighed 
for at besøge det mærkværdige vodkamuseum 
(entré ikke inkluderet). Midt på eftermiddagen 
fortsætter vi sejladsen. 
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 9. dAg
Skt. Petersborg og Petershof
Skibet anløber Skt. Petersborg, som man med 
rette kalder for Nordens Venedig, ligger på 
42 øer forbundet med mere end 500 broer. 
En yndefuld og elegant by med pastelfarvede 
huse og prangende paladser fra zartiden, men 
også en travl storby, hvor udviklingen aldrig 
står stille. På byrundturen kommer vi forbi bl.a. 
zartidens imponerende paladser, kirker og det 
myldrende liv på hovedgaden, Nevskij Prospekt, 
Isak katedralen med den enorme guldkuppel og 
Blodskirken med de farvestrålende løgkupler. 
Byrundturen slutter ved Peter-Poul Fæstningen 
med den berømte Peter og Paul Domkirke, hvor 
danske Dagmar ligger begravet. De som har 
lyst kan besøge Domkirken. Vi tager metroen 
retur til skibet. Der vil senere være mulighed for 
at tilkøbe udflugt til Petershof, Peter den Stores 
sommerslot, som ligger 30 km. vest for Sct. 
Petersborg ud mod Finske bugt. 

 10. dAg
Hermitagen og Katarina paladset
I dag besøger vi Hermitagen, det gigantiske 
museum, der rummer 400 sale og har næsten 
3 millioner kunstgenstande. Der er senere mu-
lighed for at tilkøbe en udflugt til Katarina-pa-
ladset som ligger udenfor byen i Tsarskoje Selo.  
Det kejserlige sommerresidens med den 306 
meter lange facade og de porcelænsblå mure 
er restaureret efter 2. verdenskrigs ødelæggel- 
ser. Paladset kan beskues i sin oprindelige 
pragt med silketapeter, stukrelieffer og for-
gyldte udskæringer og ikke mindst det verdens-
berømte ravværelse. Sidst på eftermiddagen 
starter vi sejladsen. Velkomstdrink ombord. 

 11. dAg
Hjemrejse med KLM fra Skt. Petersborg via 
Amsterdam til Aalborg.  

dATO Og PRIS
AFREJSEdATO FLY FRA PRIS
 31. maj Hvide nætter  Aalborg 12.795

Tillæg for enkeltkabine  3.150
Tillæg for kahyt på dæk 3 (øvre dæk)    750
Tillæg for kahyt på dæk 4 (båd dæk) 1.250

INKLUdERET I PRISEN MEd NILLES:
ü Fly Aalborg - Moskva
ü Fly Skt. Petersborg - Aalborg
ü Forplejning med drikkevarer på fly t/r
ü Bustransfer Dybvad - Aalborg t/r
ü Gratis parkering i Aalborg og Dybvad
ü Med flodskib Moskva - Skt. Petersborg 
ü 10 overnatninger på MS Chekhov (dæk 2)  
ü Transfer fra lufthavn til flodskib i Rusland t/r
ü 10 x morgenmad
ü 9 x frokost
ü 10 x aftensmad, heraf  1 gallamiddag
ü 1 x velkomstdrink
ü 2 dage i Moskva & 2 dage i Skt. Petersborg 
ü Underholdning og levende musik ombord
ü Engelsktalende læge ombord
ü Alle nævnte udflugter excl. entréer iht. 
 rejsebeskrivelse (ikke tilkøbsudflugter)
ü Visum til Rusland
ü Dansk rejseleder på hele rejsen

PRAKTISKE OPLYSNINgER
VEJRET/TEMPERATUR: Skt. Petersborg: 
maj 19°, juni 20°.

VALUTA: Euro eller danske kroner kan vek-
sles til russiske rubler i Rusland. 

HVIdE NÆTTER: Hvide nætter, som finder 
sted fra slutningen af  maj til midten af  juli, 
lyser himlen op, så det slet ikke bliver rigtig 
mørkt. Gadelygterne slukkes, men alt ses 
stadig tydeligt. De hvide nætter er den per-
fekte tid at opleve Rusland på.

SE MERE: www.nilles.as/russiske-floder

ØVRIgT: Tilmelding senest 7 uger før afrejse 
af  hensyn til visumansøgning. Udflugterne til 
Katarina paladset i Skt. Petersborg og Kreml 
i Moskva er krævende og ikke for gangbes-
værede. Madpakker til frokost på heldagsud-
flugter må forventes. Husk fornuftigt fodtøj. 
Drikkepenge EUR 45,00 pr. person for hele 
cruiset anbefales (ikke obligatorisk).
Rejsen kan være krævende for gangbe-
sværede. 

VISUM: Efter tilmelding underskrives tilsendt 
visumansøgning, som returneres med pas, 
1 pasfoto og bekræftelse af  rejseforsikring, 
der er gældende i Rusland. Pas med visum 
udleveres på rejsen.

FORBEHOLd: Der tages forbehold for 
ændringer i sejlplanen som følge af  vand-
standen på de russiske floder, slusetider og 
vejrforholdene.

FLOdSKIB
MS CHEKHOV
MS Chekhov er et komfortabelt flodskib 
bygget i Østrig. Skibet er løbende renoveret. 
Ombord finder man en restaurant, to barer, 
et bibliotek, soldæk med liggestole, stole, 
borde og parasoller, sauna og en lille butik. 
Endvidere er der engelsktalende læge om-
bord. Der findes også en lille swimmingpool 
som frit kan benyttes. Alle aftener er der 
underholdning og levende musik ombord og 
2-3 aftener er der koncert. Skibet har i alt 5 
dæk. Dæk 1 er forbeholdt de ca. 90 besæt-
ningsmedlemmer. På dæk 5 finder man 
soldækket. Dæk 2 (hoved dæk), dæk 3 (øvre 
dæk) og dæk 4 (båd dæk) er til passagerer. 
Kabinerne er næsten ens indrettede med ud-
vendige panoramavindue samt bad og toilet 
og aircondition. Dobbeltkabinerne er ca. 10 
m2 med to enkelt senge. Enekahytterne er 
oftest med én seng og på 8-10 m2.
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En enestående naturoplevelse langs den 
norske kyst til Nordkap. Fra start til slut en 
perlerække af højdepunkter fra Jotunheimen 
i syd til Nordkap i nord. Undervejs oplever 
vi den gamle hovedstad Trondheim, kører ad 
verdens smukkeste kystvej ”Kystriksveien”, 
ser den store isbræ Svartisen og har to næt-
ter i rorbuer på Lofoten. Turen byder også på 
sejlads med Hurtigruten gennem Trollfjorden 
og et besøg i Nordnorges hovedstad Tromsø. 
Som kronen på værket slutter vi af med 2 
overnatninger på Nordkap omringet af det 
barske og uforglemmelige arktiske landskab. 
Mætte af indtryk flyver vi retur med NILLES 
eget fly fra Nordnorge direkte til Aalborg.

REJSEBESKRIVELSE

 1. dAg
Langesund - Beitostølen
Med Fjordlines flotte færge sejler vi til 
Langesund. Undervejs er NILLES værter ved 
det store frokostbord inklusive drikkevarer. Vi 
ankommer til Norge over middag og allerede 
her starter de store naturoplevelser. Det im-
ponerende fjeldlandskab rejser sig foran os og 
langs bredderne af  Tyrifjorden og via Fagernes 
når vi frem til Beitostølen. Km 360.

 2. dAg
Jotunheimen og gudbrandsdalen
Turen går over en af  Norges højeste pas-veje, 
Valdresflya, hvor vi fra næsten 1400 meters 
højde har en flot udsigt mod Jotunheimens 
majestætiske tinder. Herfra begiver vi os 
gennem Gudbrandsdalen og over Dovrefjeldet 
mod den gamle hovedstad Trondheim, hvor vi 
får en rundvisning i den imponerende Nidaros-
domkirke, der er landets nationalhelligdom. 
I Trondheim indkvarteres vi på et godt hotel 
direkte ud til Trondheimsfjorden. Er der in-
teresse for det, tager vi efter aftensmaden på 

en lille byvandring gennem byens hyggelige, 
smalle gader og oplever den charmerende 
træhusbebyggelse. Km 340.

 3. dAg
Trondheim  og Mosjøen
Dagen fører os langs Trondheimsfjorden til 
Steinkjer, hvor vi ser byens moderne kirke, der 
som den første i Norge blev udsmykket med 
abstrakt kunst. Herfra følger vi bredderne af  
søen Snåsavatnet og begiver os gennem Nam-
dalen mod Nordnorgesporten, der markerer 
grænsen til landets nordlige regioner. Om 
eftermiddagen gør vi holdt ved det brusende 
vandfald Laksfors og i Mosjøen hvor vi ser den 
charmerende Sjøgate, hvor over 100 gamle 
træhuse er bevaret. Indkvartering i Mo i Rana. 
Km 390.

 4. dAg
Kystrigsvejen og Svartisen
Denne dag følger vi Kystriksveien, som også 
kaldes for verdens smukkeste kystvej. Dybe 
blå fjorde, sneklædte fjeldtinder, frodige skove 
og hyggelige småbyer veksler med næsten 
endeløse udsigter over de tusinder af  øer og 
skær langs kysten. Undervejs krydser vi flere af  
fjordene med færger, sejler over polarcirklen og 
ser Norges næststørste isbræ Svartisen. Vi gør 
også holdt ved Saltstraumen, der er verdens 
stærkeste tidevandsstrøm, inden vi ankommer 
til Bodø. Her har vi turens første mulighed for 
at opleve midnatssolen. Km 380.

 5. dAg
det sydlige Lofoten
Fra Bodø sejler vi mod Lofoten og oplever, 
hvordan øgruppens fjelde rejser sig af  havet 
som en næsten lodret væg. Efter ankomsten 
til Lofoten besøger vi det gamle fiskerleje Å, 
hvor vi går en tur mellem de rødmalede huse. 
I Reine gør vi holdt ved et af  Norges mest foto-
graferede motiver, det såkaldte Reine-panora-

ma. Langs smalle fjorde, hvide sandstrande og 
forrevne fjeldvægge når vi frem til Svolvær, hvor 
vi indkvarteres for to nætter på hotel, der ligger 
på sin egen ø midt i havnen i Svolvær. Km 95. 

 6. dAg
det nordlige Lofoten og Hurtigruten
Hele dagen står i øgrupperne Lofoten og 
Vesterålens tegn. Undervejs besøger vi Hen-
ningsvær, der er bygget på pæle og klippeskær 
og derfor også kaldes ”Lofotens Venedig”. Med 
færge krydser vi Hadselfjorden og når frem til 
Stokmarknes på Vesterålen, der er hjembyen 
for den berømte kystrute ”Hurtigruten”. Vi går 
ombord på et af  rederiets skibe og kan se frem 
til at opleve verdens smukkeste rejse til havs. 
Vi passerer det smalle Raftsundet og sejler 
ind i Trollfjorden, hvor de stejle fjeldsider er så 
tæt på skibet, at vi næsten kan røre ved dem. 
I Svolvær går vi fra borde og vender tilbage til 
vores hotel. Km 220.

 7. dAg
Vesterålen og Ofotfjorden
Vi tager afsked med Svolvær og fortsætter 
ad den nye vej til fastlandet. Vejen fører os 
gennem nogle af  de smukkeste og frodigste 
dale på øgruppen Vesterålen. Vesterålen er rig 
på fortidsminder, og fund viser, at man med 
sikkerhed kan fastslå, at der har været bosæt-
telse her helt fra den yngre stenalder. Vi kører 
desuden langs Ofotfjorden, der spillede en helt 
central rolle for besættelsen af  både Danmark 
og Norge under 2. verdenskrig. Vi indkvarteres 
centralt i Tromsø. Km 395.

 8. dAg
Tromsø og fjordlandskab 
I dag skal vi udforske Nordnorges største 
by, Tromsø. Vi besøger Ishavskatedralen, 
der er berømt for sin arkitektur inspireret af  
isbræer. Der bliver selvfølgelig også tid til at 
gå på opdagelse i byen på egen hånd, inden vi 
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fortsætter ad Nordlysvejen og forbi Nordlysob-
servatoriet til fjordene Ullsfjord og Lyngen, 
som vi krydser. Vi passerer Kvænangsfjorden, 
hvor vi gør holdt og nyder den uforglemmelige 
udsigt over fjorden og mod fjelde og isbræer. 
Undervejs gør vi også holdt ved en samisk 
sommerboplads, hvor der er mulighed for 
at købe rensdyrskind til en rimelig pris. Vi 
indkvarteres på hotel centralt i Alta. Her er der 
mulighed for at opleve Norges måske smuk-
keste midnatssol. Km 380.

 9. dAg
Nordkap
I Alta ser vi både Nordeuropas største hel-
leristningsfelt og den helt nyopførte Nord-
lyskatedral, som den danske kunstner Peter 
Brandes har udsmykket. Inden vi begiver os 
ud på den sidste etape mod det endelige mål: 
Nordkap. Langs Porsangerfjorden når vi frem 
til Magerøya og Honningsvåg. Vi indkvarteres i 
2 nætter på hotel beliggende ved Skipsfjorden 
i Honningsvåg. Om aftenen kører vi det sidste 
stykke ud til selve Nordkapklippen, hvor vi 
får middag mens vi kan nyde udsigten over 
Barentshavet. Km 250.

 10. dAg
det arktiske Norge
Midt på formiddagen tager vi på rundtur på 
Magerøya, der er Norges eneste rigtigt arktiske 
landskab. Undervejs besøger vi fiskerlejet Gjes-
vær, hvor der er mulighed for en sejltur gennem 
verdens nordligste skærgård til fuglefjeldet 
”Stappan”. Om aftenen kører vi en aftentur til 
Nordkapklippen, hvor der vil være endnu en 
mulighed for at opleve midnatssol.

 11. dAg
Lakselv - Aalborg
Vi kører til Lakselv, hvorfra vi flyver med NILLES 
eget fly direkte til Aalborg. 150 km. 

dATO Og PRIS
AFREJSEdATO FLY FRA PRIS
 20. juni Aalborg 13.495

Tillæg for enkeltværelse 3.000
Tillæg for pladsreservation i bus 120
Tillæg for mad på fly  80

INKLUdERET I PRISEN MEd NILLES:
ü  4-stjenet bus 
ü  Direkte fly Lakselv - Aalborg
ü  Bustransfer Aalborg Lufthavn - Dybvad
ü  Gratis parkering i Aalborg og Dybvad
ü  1 x frokostbuffet på Fjord Line
ü  Drikkevarer til maden på Fjord Line
ü  10 overnatninger på gode hoteller
ü  10 x morgenmad
ü  9 x aftensmad 
ü  1 x middag i Nordkaphallen
ü  Entre til Nordkaphallen
ü  2 aftener på Nordkapklippen
ü  Smuk sejltur med Hurtigruten
ü  Alle nævnte udflugter excl. entreer
ü  Alle nævnte færgeoverfarter
ü  Dansk rejseleder

PRAKTISKE OPLYSNINgER
ENTRÉER: Entréer udgør ca. NOK 375,00 
i Norge samt ca. NOK 500,00 for sejltur på 
Ishavet.

VEJRET/TEMPERATUR: Temperaturen kan 
svinge fra frysepunktet på Nordkap til ca. 25 
graders varme.

VALUTA: Norske kroner 

ØVRIgT: Medbring vind- og vandtæt beklæd-
ning, gode sko samt myggebalsam. 

HOTELLER
Der benyttes gode og centralt beliggende 
hoteller, hvor alle værelser er med bad og 
toilet. Vær opmærksom på at hotelstan-
darden generelt er mere beskeden nord for 
polarcirklen end i de større byer. 
Se hotelliste på www.nilles.as/nordkap-
lofoten

SE MERE: www.nilles.as/nordkap-lofoten
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Man kan med rette kalde en rejse til Nordkap 
og Lofoten for en drømmerejse. Helt deroppe, 
på Europas tag, finder man enestående 
naturscenarier, historiske sites og barske, 
arktiske landskaber, som man slet ikke tro-
ede fandtes i vores broderland mod nord. På 
denne rejse afløser det ene højdepunkt det 
andet, allerede fra rejsens første dag, hvor vi 
oplever midnatssolen på Nordkapklippen og 
den fantastiske udsigt over Ishavet. Senere 
når vi frem til Lofoten og den unikke natur, 
hvor vi har to overnatninger, inden vi når 
endnu et højdepunkt, nemlig en smuk sejltur 
gennem Trollfjorden med den verdens-
berømte Hurtigrute. Vi flyver med NILLES 
eget fly til Lakselv, hvor vi modtages af 
NILLES danske chauffør og bus, som er med 
os hele vejen tilbage til danmark. Erfaren 
rejseleder på hele rejsen. 

REJSEBESKRIVELSE

 1. dAg   
Nordkap
Afrejse fra Aalborg med NILLES eget fly til 
Lakselv. Teknisk mellemlanding i Bodø, flyet 
forlades ikke. Efter ankomst holder NILLES 
egen bus klar til at køre os til Honningsvåg, 
hvor vi indkvarteres på hotel ved Skipsfjorden. 
Om aftenen kører vi ud på Nordkapklippen, 
hvor vi nyder en god middag, midnatssolen og 
den enestående udsigt over Ishavet. 

 2. dAg  
det arktiske Norge
Midt på formiddagen tager vi på rundtur 
på Magerøya, der er Norges eneste rigtigt 
arktiske landskab. Vi besøger bl.a. galleriet 
“Østen for Solen”, verdens nordligste fiskerleje 
Skarsvåg med vandretur til klippe-formationen 
“Kirkeporten” og mulighed for sejltur til 
fuglefjeldet “Stappan” (ej. inkluderet). Om 
aftenen kører vi igen en aftentur til Nordkap-

klippen, hvor der vil være endnu en mulighed 
for at opleve midnatssol. Km 80.

 3. dAg 
Finmarken og Alta
Vi vender tilbage til fastlandet, og gennem 
enestående natur med enorme fjeldplateauer 
og rivende elve når vi atter frem til Nordnorges 
hovedby, Alta. Besøg på Alta Museum og 
rundvisning i Nordeuropas største hellerist-
ningsfelt. Vi ser naturligvis også den helt nye 
og enestående smukke Nordlyskatedral, der 
er udsmykket af  den danske kunstner Peter 
Brandes. Overnatning på godt hotel i centrum 
af  Alta.

 4. dAg   
Fjordlandskab og Tromsø
Om formiddagen oplever vi de norske fjorde 
fra deres absolut smukkeste side. Undervejs 
gør vi holdt ved en typisk samisk sommerbo-
plads, hvor der er mulighed for at købe 
samiske produkter som f.eks. rensdyrskind. 
Vi krydser Lyngenfjorden og Ullsfjorden med 
små færger og er undervejs omgivet af  høje 
fjelde, dybe fjorde, isbræer og frodige marker. 
I Tromsø indkvarteres vi på et flot hotel 
beliggende i hjertet af  byen og der bliver 
selvføligelig tid til at gå på opdagelse i den 
hyggelige by. Om aftenen venter en af  turens 
højdepunkter; midnatskoncerten i Ishavskate-
dralen – en uforglemmelig oplevelse. Entré 
til Iskatedralen  og koncertbillet koster kr. 
165,00 og skal bestilles ved tilmelding.

 5. dAg   
general Fleischers Vej, Vesterålen og Lofoten             
Fra Tromsø begiver vi os sydpå ad flotte veje 
langs de nordnordske fjorde. Undervejs følger 
vi ’General Fleischers Vej’ og kører dermed 
i sporene fra 2.verdenskrig. Rejselederen vil 
selvfølgelig berette om den vigtige og tragiske 
norske krigshistorie, der også var særdeles 
vigtig for Danmarks skæbne under krigen. 

Turen fører os videre langs Ofotfjorden og over 
øgruppen Vesterålen til Lofoten, hvor vi indkvar-
teres for 2 nætter på hyggeligt hotel, der ligger 
direkte ud til havnen i hovedbyen Svolvær.

 6. dAg   
det nordlige Lofoten og Hurtigruten
Dagen byder på et af  turen absolutte højde-
punkter; Sejlturen med Hurtigruten gennem 
Raftsund og Trollfjorden. Vi starter med at 
besøge det lille charmerende fiskerleje Hen-
ningsvær, der er bygget på pæle direkte ud 
til Vestfjorden. Derefter sejler vi til øgruppen 
Vesterålen, hvor vi går ombord på Hurtigruten 
og kan se frem til at opleve den allersmuk-
keste del af  verdens smukkeste sørejse. Turen 
fører os gennem det smalle Raftsundet og 
videre ind i Trollfjorden, hvor fjeldene rejser 
sig næsten lodret på begge sider af  skibet – 
flottere kan den norske kyst ikke opleves. Vi 
anløber Svolvær først på aftenen og kan se 
frem til endnu en hyggelig aften i Svolvær.

 7. dAg    
det sydlige Lofoten
Vi forlader Svolvær og tager mod syd på 
Lofoten. Her finder vi den særlige natur, der 
har gjort Lofoten verdensberømt, hvide sand-
strande, forrevne fjelde, frodige enge og små 
fiskerlejer. Flere stop for at nyde udsigten bl.a. 
panoramaet fra Napp-Skaret og fra Reine. Til 
frokost når vi det sydligste punkt af  Kong Olav 
Vejen og går på opdagelse i det charmerende 
fiskerleje, Å, der er delvist bygget på pæle ud 
over havet. Her er den gamle smedje, tran-
damperiet og bageriet fredet og bevaret i den 
gamle stil. Efter frokost sejler vi fra Moskenes 
til Bodø, hvor vi overnatter på centralt be-
liggende hotel. Km 130.

 8. dAg   
Kystrigsvejen og Svartisen
Endnu et af  turens mange højdepunkter 
venter os, nemlig verdens smukkeste kystvej 

nordkap-lofoten fly-bus   11 dage
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fra Bodø til Mo i Rana. Her skærer fjordene 
sig dybt ind i de høje fjelde. Denne smukke vej 
langs kysten oplever du kun med NILLES. Vi 
passerer verdens stærkeste tidevandsstrøm, 
Saltstraumen, og når frem til den imponer-
ende isbræ, Svartisen. Herefter går vi ombord 
på en af  kystens små færger og sejler over 
polarcirklen med en flot udsigt undervejs. Vi 
overnatter i centrum af  Mo i Rana. Km 320.

 9. dAg    
Mosjøen og Trondheim
Vi besøger den hyggelige by, Mosjøen og 
tager på en slentretur gennem Norges bedst 
bevarede træhusbebyggelse. Derefter ser vi 
det imponerende vandfald, Laksfors, inden 
vi fortsætter gennem Namdalen og langs 
Trondheimsfjorden til Norges gamle hoved-
stad, Trondheim. Her bor vi i centrum, og efter 
aftensmaden går vi en tur langs Nidelven og 
gennem byens hyggelige gader. Km 460.
 
 10. dAg    
gudbrandsdalen og Jotunheimen 
Vi besøger Norges nationalhelligdom, Nidaros 
Domkirken i Trondheim. Herefter en flot tur 
over det imponerende Dovrefjeld mod Dombås 
i Gudbrandsdalen. Om eftermiddagen begiver 
vi os mod Beitostølen og kommer forbi Norges 
højeste fjelde Jotunheimen. Vi overnatter i 
Beitostølen omgivet af  imponerende fjeldtin-
der. Km 340.

 11. dAg
Tyrifjorden og hjemrejse
Fra Beitostølen kører vi en flot tur over 
Fagernes og Hønefoss forbi Tyrifjorden og 
Drammen. Om eftermiddagen ankommer vi 
til Langesund, hvorfra vi sejler med Fjord Line 
fra Langesund til Hirtshals. Vi nyder en sen 
frokost inklusiv en øl/vand ombord. Km 520.

dATO Og PRIS
AFREJSEdATO FLY FRA PRIS
30. juni Aalborg 13.095

Tillæg for enkeltværelse 3.000
Tillæg for pladsreservation i bus 120 
Tillæg for mad på fly 80 

INKLUdERET I PRISEN MEd NILLES:
ü  4-stjenet bus 
ü  Fly Aalborg - Lakselv
ü  Bustransfer Aalborg Lufthavn - Dybvad
ü  Gratis parkering i Aalborg og Dybvad
ü  10 overnatninger på gode hoteller
ü  10 x morgenmad
ü  9 x aftensmad 
ü  1 x middag i Nordkaphallen
ü  1 x frokostbuffet på Stena Line
ü  Entre til Nordkaphallen
ü  2 aftener på Nordkapklippen
ü  Smuk sejltur med Hurtigruten
ü  Alle nævnte udflugter excl. entreer
ü  Alle nævnte færgeoverfarter
ü  Dansk rejseleder

PRAKTISKE OPLYSNINgER
ENTRÉER: Entréer udgør ca. NOK 375,00 i 
Norge samt ca. NOK 500,00 for sejltur på 
Ishavet.

VEJRET/TEMPERATUR: Temperaturen kan 
svinge fra frysepunktet på Nordkap til ca. 25 
graders varme.

VALUTA: Norske kroner 

ØVRIgT: Medbring vind- og vandtæt beklæd-
ning, gode sko samt myggebalsam. 

HOTELLER
Der benyttes gode og centralt beliggende 
hoteller, hvor alle værelser er med bad og 
toilet. Vær opmærksom på at hotelstand-
arden generelt er mere beskeden nord for 
polarcirklen end i de større byer. Se hotel-
liste på www.nilles.as/nordkap-lofoten

SE MERE: www.nilles.as/nordkap-lofoten

Honningsvåg

Lakselv

Trondheim

Mo i Rana

Beitostølen

Tromsø

Nordkap

Bodø

Polarcirklen - 66,5° 

Hirtshals

Langesund

Aalborg

Svolvær
Lofoten

Nordkap-Lofoten fly-bus 13

Fly fra
Aalborg og 
sejltur med 
Hurtigruten 
inkluderet



14

Oplev på kun 8 dage det bedste, Nordnorge 
har at byde på. Vi flyver til Bodø og er fra 
start til slut i midnatssolens land. Rejseruten 
strækker sig fra højdepunkt til højdepunkt 
mellem Lofoten i syd og Nordkap i nord. Her 
er ingen lange dagsetaper og dermed masser 
af tid til at nyde den storslåede fjeldverden, 
de smukke kysttrækninger, de spændende 
byer og selvfølgelig midnatssolen. Un-
dervejs sejler vi med Hurtigruten på den 
smukke strækning gennem Raftsundet og 
Trollfjorden, har 2 overnatninger på Lofoten, 
besøger Nordnorges vigtigste byer - Tromsø 
og Alta og slutter med 2 overnatninger på 
Nordkap, inden vi flyver hjem med NILLES 
eget fly fra Lakselv til Aalborg. 

REJSEBESKRIVELSE

 1. dAg
Aalborg - Bodø
Vi flyver med SAS fra Aalborg via Oslo til 
Bodø. Efter ankomst indkvarteres vi i Bodø på 
et centralt beliggende hotel. Allerede på rej-
sens første aften er der mulighed for at opleve 
midnatssol. 

 2. dAg
det sydlige Lofoten
Mens vi sejler fra Bodø til Lofoten, fornemmes 
det, hvordan øgruppens fjelde rejser sig 
næsten lodret fra havet. Efter ankomst har vi 
resten af  dagen til at opleve den enestående 
natur på den sydlige del af  Lofoten. Vi starter 

med et besøg i det lille fredede fiskerleje, 
Å og begiver os herefter mod det berømte 
Reine-panorama, der er et af  Norges mest 
fotograferede motiver. Vejen videre fører os 
gennem nogle af  Norges smukkeste land-
skaber med hyggelige træhuse, forrevne fjelde 
og flotte sandstrande. Vi har flere pauser 
undervejs og nyder naturen inden ankomsten 
til vores hotel. Vi skal bo direkte ud til Vest-
fjorden i Rorbuer, der er i Lofotens tradi-
tionelle byggestil, og har endnu en mulighed 
for en flot midnatssol. Km 165.

 3. dAg      
det nordlige Lofoten og Hurtigruten
Hele dagen står i øgrupperne Lofoten og Ves-
terålens tegn. Undervejs besøger vi Henning-
svær, der er bygget på pæle og klippeskær 
og derfor også kaldes Lofotens Venedig. Med 
færge krydser vi Hadselfjorden og når frem til 
Stokmarknes på Vesterålen, der er hjembyen 
for den berømte kystrute Hurtigruten. Vi går 
ombord på et af  rederiet skibe og kan se frem 
til at opleve verdens smukkeste rejse til havs. 
Vi passerer det smalle Raftsundet og sejler 
ind i Trollfjorden, hvor de stejle fjeldsider er så 
tæt på skibet, at vi næsten kan røre ved dem. 
I Svolvær går vi fra borde og vender tilbage til 
vores hotel. Km 210.

 4. dAg  
Lofoten og Vesterålen
Dagen starter med et besøg på vikingemuseet 
i Borg, hvor vi ser rekonstruktionen af  Nor-
dens største høvdingeborg. Derefter fortsætter 

vi ad smukke veje over øgruppen Vesterålen 
og langs bredderne af  Ofotfjorden. Her starter 
General Fleisher Vej, som fortæller om Norges 
spændende og tragiske historie under 2 
verdenskrig. I den lille by Bardu indkvarteres 
vi på et hyggeligt, familiedrevet hotel midt 
mellem de frodige fjelde. Km 395.

 5. dAg 
Tromsø – Fjordlandskaber
Fra Bardu kører vi atter ud til kysten og 
besøger Nordnorges største og vigtigste by 
Tromsø. Her bliver der god tid til at opleve 
byens charmerende centrum, inden vi besøger 
Ishavskatedralen, der er berømt for sin arkitek-
tur inspireret af  isbræer. Turen videre fører 
os med to færger over nogle af  Nordnorges 
flotteste fjorde, der er omgivet af  næsten to 
kilometer høje fjelde, hvis tinder er dækket af  
mægtige isbræer. Dagens mål er Kvænangs-
fjeldet, hvor vi overnatter i over 400 meters 
højde og med en fantastisk udsigt over fjorden 
og Ishavet. Her er der mulighed for at opleve 
Norges måske flotteste midnatssol. Km 250.

 6. dAg
Alta og Nordkap 
Vi gør ophold ved en samisk sommerboplads, 
hvor der er mulighed for at købe samiske 
produkter. I Alta får vi en lille rundvisning 
i Nordeuropas største helleristningsfelt, 
inden vi langs med Porsangeren når Hon-
ningsvåg, hvor vi bor i to nætter på hotel ved 
Skipsfjorden. Om aftenen kører vi det sidste 
stykke vej ud til den mere end 300 meter høje 

nordkap-lofoten fly   8 dage
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Nordkapklippe, hvor vi kan nyde udsigten over 
Ishavet, mens vi får e god middag. Der bliver 
god tid til at se Nordkaphallens udstillinger, 
den berømte supervideograf  og opleve 
midnatssolen. Entre og buffet er inkluderet i 
rejsens pris. Km 380.

 7. dAg
det arktiske Norge
En dag med god tid til at nyde naturen, lade 
oplevelserne falde på plads og måske sove 
lidt længere efter aftenens besøg på Nord-
kap. Sidst på formiddagen kører vi til verdens 
nordligste fiskerleje, Skarsvåg, hvor der er mu-
lighed for en spadseretur til naturfænomenet 
Kirkeporten (husk godt fodtøj). Vi oplever også 
den lille by, Gjesvær, hvor der er mulighed for 
en fantastisk sejltur gennem verdens nord-
ligste skærgård til fuglefjeldet Stappan. Her 
yngler millioner af  fugle, og det er en kæmpe-
oplevelse at se de små søpapegøjer svømme 
omkring båden. Efter aftensmaden kører vi ud 
til Nordkapklippen for at opleve midnatssolen, 
hvis vejret ikke var med os aftenen før. 

 8. dAg
Efter en begivenhedsrig rejse tager vi afsked 
med Nordnorge. Vi kører til Lakselv, hvorfra vi 
flyver med NILLES eget direkte fly til Aalborg.   

 NORdKAP-LOFOTEN FLY
Lakselv-Bodø
Nordkap-Lofoten 23. juni 2015 er med start 
i Lakselv og slut i Bodø. Rejsebeskrivelse kan 
ses på www.nilles.as eller rekvireres.  

dATO Og PRIS
AFREJSEdATO FLY FRA PRIS
 23. juni (Lakselv-Bodø) Aalborg 11.495
 30.  juni (Bodø - Lakselv) Aalborg 11.495

Tillæg for enkeltværelse 2.100 
Tillæg for pladsreservation i bus 80 
Tillæg for mad på fly (hjemrejse) 80

INKLUdERET I PRISEN MEd NILLES:
ü  Fly Aalborg - Bodø 
ü  Fly Lakselv - Aalborg 
ü  Gratis parkering i Aalborg og Dybvad
ü  Bustransfer Dybvad - Aalborg t/r
ü  4-stjernet bus
ü  7 overnatninger på gode hoteller
ü  7 x morgenmad
ü  6 x aftensmad 
ü  1 x middag i Nordkaphallen
ü  Sejltur med Hurtigruten gennem 
 Raftsundet og Trollfjorden
ü  Entre til Nordkaphallen
ü  Alle nævnte færgeoverfarter
ü  Dansk rejseleder

PRAKTISKE OPLYSNINgER
ENTRÉER: Entréer udgør ca. NOK 375,00 i 
Norge samt ca. NOK 500,00 for sejltur på 
Ishavet.

VEJRET/TEMPERATUR: Temperaturen kan 
svinge fra frysepunktet på Nordkap til ca. 25 
graders varme.

VALUTA: Norske kroner

ØVRIgT: Medbring vind- og vandtæt beklæd-
ning, gode sko samt myggebalsam.

HOTELLER
Der benyttes gode og centralt beliggende 
hoteller, hvor alle værelser er med bad og 
toilet. Vær opmærksom på at hotelstand-
arden generelt er mere beskeden nord for 
Polarcirklen. Se hotelliste på www.nilles.as/
nordkap-lofoten

SE MERE: www.nilles.as/nordkap-lofoten

Mortsund
Bodø

Kvænangsfjellet

Aalborg

Lakselv

Bardu

Honningsvåg

Lofoten

Nordkap

Alta

Polarcirklen - 66,5° 

Nordkap-Lofoten fly 15

Fly fra 
Aalborg og 
sejltur med 
Hurtigruten 
inkluderet



16

Nordkaprejsen for dig, der vil have det hele 
med. Oplev landskaberne ændre sig under- 
vejs, fra Stockholms smukke skærgård over 
det finske søhøjland til de barske, øde og 
smukke arktiske landskaber ved Nordkap. 
Herfra langs den norske kyst med dybe blå 
fjorde, stejle sneklædte fjelde og frodige 
skove. du får selvfølgelig to nætter på Nord-
kap, to nætter på Lofoten, den flotteste sejltur 
med Hurtigruten gennem Trollfjorden og en 
enestående smuk tur ad Kystrigsvejen og et 
besøg ved isbræen Svartisen. Turen rundes af 
med den gamle kulturby Trondheim og flot tur 
forbi Jotunheimen, inden vi sejler med Fjord 
Lines flotte færge retur til danmark. 

REJSEBESKRIVELSE

 1. dAg   
Vättern og Stockholm
Med Stena Line til Gøteborg. Gennem Sverige 
med ophold ved landets næststørste sø Vät-
tern. Sejltur gennem Stockholms skærgård 
med Viking Line med middag og overnatning 
ombord. Km 510.

 2. dAg   
det finske søhøjland
Ankomst til Åbo. Besøg i den berømte Kaleva-
kirke og frokostpause i Tampere med besøg i 
markedshallen. Besøg på Alvar Alto-museet i 
Jyväskyla. Overnatning i Jyväskyla i det finske 
søhøjland. Km 340.

 3. dAg   
Oulu og polarcirkelen
Besøg i den charmerende landevejskro 

Vaskikello med verdens største private sam-
ling af  klokker. Frokostpause i centrum af  
kystbyen Oulu. Pause ved den botniske bugt. 
Overnatning ved polarcirklen i Rovaniemi og 
turens første chance for midnatssol. Km 560.

 4. dAg   
Arktikum og Lapland
Besøg i det prisbelønnede og dansktegnede 
Arktikumcenter. Pause ved Julemandens 
landsby. Vi kører ad smukke veje langs 
grænsen mellem Sverige og Finland. Overnat-
ning i Saariselka.

 5. dAg   
Samernes land og Nordkapklippen
En hel dag i samernes fodspor. Besøg i 
Frank og Regine Juhls´ sølvsmedje. Videre til 
Karasjok, hvor vi besøger det nye Sameting. 
Langs Porsanger-fjorden til øen Magerøya. 2 
overnatninger på hotel beliggende ved Skips-
fjorden i Honningvåg. Middag i Nordkaphallen 
med udsigt over Ishavet. God tid til at opleve 
midnatssolen og hjemkørsel til hotellet efter 
midnat. Km 500.

 6. dAg   
det arktiske Norge og Nordkapklippen
Tid til afslapning om formiddagen. Om 
eftermiddagen udflugt til galleriet Østen for 
Solen, verdens nordligste fiskerleje Skarsvåg 
med vandretur til klippe-formationen Kirke-
porten og mulighed for sejltur til fuglefjeldet 
Stappan. Middag på hotellet og aftentur til 
Nordkapklippen med endnu en chance for 
midnatssol. Km 80.

 7. dAg   
Finnmarken og Alta
Smuk tur gennem Finnmarken. Rundvisning 
i Nordeuropas største helleristningsfelt i 
Alta. Besøg ved samisk sommerboplads med 
mulighed for at handle samiske produkter. 
Overnatning på Norges måske smukkest 
beliggende hotel og endnu en fantastisk mu-
lighed for midnatssol. Km 380.

 8. dAg   
Fjordlandskab og Tromsø
Sejltur over Lyngenfjorden og Ullsfjorden. 
Besøg i Ishavskatedralen. Frokostpause i 
centrum af  Tromsø. Overnatning på hyggeligt 
familiehotel i fjeldbyen Bardu. Km 250.

 9. dAg   
Vesterålen
Øgruppen Vesterålen og frodige dale via bro til 
Lofoten. Besøg på Norges største vikingeborg 
Lofotr. Ankomst til fiskerlejet Mortsund, hvor 
vi bor to nætter i rorbuer direkte ved Vest-
fjorden. Km 320.

 10. dAg   
det nordlige Lofoten og Hurtigruten
Smuk tur ad Østsidevejen. Ophold i Hennings-
vær - byen på pæle. Sejltur med Hurtig-ruten 
på den smukkeste strækning gennem Raftsun-
det og Trollfjorden - en enestående oplevelse! 
Sejlturen med Hurtigruten er inkluderet i 
prisen. Km 220.

 11. dAg   
det sydlige Lofoten
Flot tur gennem Lofotens mest dramatiske 
landskaber. Ophold ved Nappskaret og den 

den store nordkap-rundrejse   15 dage

Eventyrlig rejse i samernes og midnatssolens land
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hvide strand ved Flakstad. Rundvisning i det 
fredede fiskerleje Å. Sejlads til fastlandet og 
overnatning i centrum af  Bodø. Km 120.

 12. dAg   
Kystrigsvejen og Svartisen
Kystriksvei 17 - Verdens smukkeste kystvej. 
Ophold ved verdens stærkeste tidevandsstrøm 
Saltstraumen. Mulighed for sejltur til Norges 
næststørste isbræ Svartisen. Flot sejltur over 
polarcirkelen. Overnatning i centrum af  Mo i 
Rana. Km 320.

 13. dAg   
Mosjøen og Trondheim
Ophold i Mosjøen med Norges bedst bevar-
ede træhusbebyggelse. Pause ved vandfaldet 
Laksfors. Ophold ved Nordnorgesporten. Kort 
byvandring i Trondheim og overnatning i cen-
trum af  byen. Km 460.

 14. dAg   
gudbrandsdalen og Jotunheimen
Besøg i Nidaros Domkirken. Over Dovrefjeldet 
til Gudbrandsdalen. Ad flot fjeldvej i 1300 m. 
højde forbi Jotunheimen. Overnatning i Beito-
stølen. Km 340.

 15. dAg   
Langesund-Hirtshals
Via Fagernes og Tyrifjorden. Med Fjord Line 
fra Langesund til Hirtshals. Vi nyder en frokost 
inklusiv øl/vand ombord. Km 520.

 UdVIdET REJSEBESKRIVELSE
Udvidet rejsebeskrivelse og ekstra information-
er kan rekvireres eller ses på www.nilles.as

dATO Og PRIS
AFREJSEdATO RUTE PRIS
 13. juni 8 I 14.995
 29. juni 8 I 15.495

Tillæg for enekahyt og enkeltværelse 3.500
Tillæg for udvendig dobbeltkahyt 100

INKLUdERET I PRISEN MEd NILLES:
ü  4-stjernet bus
ü  Alle nævnte færgeoverfarter
ü  13 overnatninger på gode hoteller, heraf  9 
 overnatninger ved eller nord for Polarcirklen
ü  1 overnatning i 2-køjes kahytter på 
 Viking Line
ü  15 x morgenmad
ü  13 x aftensmad
ü  1 x aftensmad i Nordkaphallen
ü  1 x frokost med drikkevarer på Fjord Line
ü  Sejltur gennem Stockholms skærgård
ü  Sejltur med Hurtigruten gennem 
 Raftsundet og Trollfjorden
ü  Entre til Nordkaphallen
ü  2 aftener på Nordkapklippen
ü  Skøn køretur ad Verdens smukkeste 
 kystvej
ü  Dansk erfaren rejseleder

SE MERE: www.nilles.as/nordkap-rundrejse

PRAKTISKE OPLYSNINgER
ENTRÉER: Entréer udgør ca. EUR 20,00 i 
Finland, ca. NOK 375,00 i Norge samt ca. 
NOK 500,00 for sejltur på Ishavet. 

VEJRET/TEMPERATUR: 
Temperaturen kan svinge fra frysepunktet på 
Nordkap til ca. 25 graders varme.
Det er en god idé at medbringe vind- og 
vandtæt beklædning, gode sko samt mygge-
balsam. Der er midnatssol på Nordkap fra 
11. maj til 1. august. 

VALUTA: Norske og svenske kroner samt 
euro.

ØVRIgT: Se flere billeder, hoteller og rute-
kort med mere på www.nilles.as/nordkap-
rundrejse

HOTELLER
Der benyttes gode og centralt beliggende 
hoteller, hvor alle værelser er med bad 
og toilet. Nogle har deres helt eget præg, 
eksempelvis hotellet på Lofoten, der er byg-
get i traditionel rorbustil, eller hotellet på 
Kvænangsfjeldet, der er opført i norsk-finsk 
træstil. Vær opmærksom på at hotelstand-
arden generelt er mere beskeden nord for 
polarcirklen end i de større byer. 
Se hotelliste på www.nilles.as/nordkap-
rundrejse
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På denne unikke rundrejse, som kun fås hos 
NILLES, oplever vi de enestående norske 
kystlandskaber. Her følger vi ikke de store 
hovedveje, men tager i stedet den gamle 
rejserute langs den norske kyst mellem 
Kristianssand og Bodø. Rejsen inkluderer 
to overnatninger ombord på den verdens-
berømte skibsrute Hurtigruten samt en 
enestående flot tur ad “Kystriksveien”, som 
nordmændene selv kalder “Verdens smuk-
keste kystvej”. Undervejs besøger vi også 
spændende byer som Bergen, Trondheim og 
Sandnessjøen og har desuden en hel dag på 
Vega-øen, som den britiske avis “The guard-
ian” i 2009 satte på deres liste over 20 uopd-
agede øperler. Rejsen slutter i Bodø, hvor der 
bliver mulighed for at opleve midnatssolen.

REJSEBESKRIVELSE

 1. dAg     
Kristianssand - Hovden
Med Fjordline sejler vi til Kristianssand. Vi nyder 
en frokost inklusiv øl/vand ombord. Vi begiver 
os dernæst op gennem den smukke Setesdal, 
hvor vi for alvor oplever den imponerende nor-
ske fjeldverden. Vi overnatter i Hovden. 

 2. dAg     
Hardangerfjorden
Turen går fra fjeldene ud mod kysten og und-
ervejs besøger en af  Norges gamle stavkirker 
i Røldal. Ved Hardangerfjorden møder vi et af  
Norges mest frodige landskaber med frugtplan-
tager ud mod fjorden og sneklædte tinder i bag-
grunden. Vi sejler over fjorden og gør derefter et 
stop ved Steindalsfossen, hvor vi følger en lille 
sti bag om vandfaldet. Sidst på eftermiddagen 
er vi fremme i Bergen, hvor vi indkvarteres lige 
i hjertet af  byen få hundrede meter fra den 
gamle havn. Mulighed for at tage med skin-

nebanen op til fjeldet Fløien, hvorfra der er en 
fantastisk udsigt over Bergen og mulighed for at 
opleve solnedgangen over havet i det fjerne. 

 3. dAg     
Bergen og Hurtigruten
Om formiddagen tid til at nyde Bergen, der 
er en af  Europas nok flottest beliggende byer, 
omgivet af  hav og fjelde. Senere  tager vi på 
en lille byrundtur og ser bl.a. de gamle frede-
de træbygninger på Bryggen og byens flotte 
centrum omkring søen Lungegårdsvannet. 
Om eftermiddagen tager vi på besøg i Edvard 
Griegs gamle hjem Trollhaugen og får indblik 
i det norske nationalkomponists liv. Sidst på 
eftermiddagen går vi ombord på Hurtigrutens 
flotte skib, hvor vi indkvarteres for to nætter 
og kan nyde en let aftenanretning mens vi 
sejler ud fra Bergen.  

 4. dAg      
Med Hurtigruten gennem geirangerfjorden
Om morgenen lægger vi til i Jugendstilsbyen 
Ålesund og sejler derfra videre gennem Stor-
fjorden til Geirangerfjorden, der nok er Norges 
absolut flotteste fjord. Inderst i fjorden vender 
skibet og vi begiver os langsomt tilbage 
gennem dette helt ubeskrivelige landskab. 
Efter aftensmaden ombord lægger skibet til 
i Molde, der er kendt som rosernes by, og 
her er der tid til en kort slentretur gennem 
de hyggelige gader. Omkring midnat anløber 
skibet Kristianssund inden der fortsættes 
gennem Trondheimsfjorden.

 5. dAg     
Trondheim og Namsos
Vi tjekker ud fra vores kahytter og går i land i 
Norges gamle hovedstad Trondheim. Her ven-
ter bussen på os og vi kører en lille byrundtur, 
inden der bliver tid til et besøg i Nidaros-
domkirken, der er landets national helligdom. 

Herfra tager vi på en lille spadseretur gennem 
byens gamle gader og der bliver god tid på 
egen hånd. Først på eftermiddagen kører vi 
mod nord og går undervejs holdt i Steinkjer, 
der er kendt for sin moderne kirke, der er in-
spireret af  middelalderens byggestil. Steinkjer 
er også udgangspunktet fra Kystriksvei 17, 
som mange nordmænd betragter som verdens 
smukkeste kystvej. Vejen følger Helgeland-
skysten, der er domineret af  mere end 10.000 
større og mindre øer samt fastlandets høje 
fjelde og hvide isbræer. Første overnatning på 
denne smukke vej er i Namsos, der ligger ved 
Namsen-elvens udmunding i fjorden. 

 6. dAg      
Kystriksveien, Torghatten og Brønnøysund
Dagen byder på flotte kyststrækninger, hvor 
fjelde, fjorde og hav mødes i en natur, der 
ikke findes mage til nogen steder i verden. I 
dette enestående landskab finder vi også den 
hyggelig by Rørvik, der i dag er hjemstedet 
for den moderne og prisbelønnede udstill-
ingsbygning ”Norveg”, der både spændende 
og informativt fortæller om den norske kysts 
historie og ikke mindst nutidens udfordringer 
for de små kystsamfund. Vi fortsætter langs 
kysten til overnatning i Brønnøysund, der 
ligger flot på en smal og kroget halvø med 
masser af  små bugter. Undervejs kan nyder vi 
udsigten til den helt specielle ø ”Torghatten”, 
der er blevet vartegnet for Helgelandskysten. 

 7. dAg     
Vegaøerne
Fra Brønnøysund sejler vi gennem øhavet til 
Vega, som i 2004 kom på UNESCO’s liste over 
verdens kulturarv. Øen viser, hvordan genera-
tioner af  fiskere og bønder gennem de sidste 
1.500 år har opretholdt en bæredygtig levevis 
i et vejrhårdt område nær polarcirkelen, 
baseret på den nu unikke tradition med edder-

kystnorge bus-fly   9 dage

Verdens smukkeste kyst og besøg på Vega-øen

Kystnorge bus-fly



fugldrift. Vi starter med besøg i øens største 
by Gladstad og ser den gamle trækirke inden 
vi fortsætter til det lille fiskerleje Nes. Her 
ligger verdens eneste edderfuglemuseum, som 
giver et enestående indblik i, hvordan edder-
fugle gennem århundrede har været holdt som 
husdyr. Derudover ser vi også en lille demon-
stration af  dunrensning. Vi sejler tilbage til 
fastlandet, hvor vi passerer fjeldkæden ”De syv 
Søstre” Overnatning i Sandnessjøen. 

 8. dAg     
Svartisen og Saltstraumen  
Fra Sandnessjøen fortsætter vi vores eventyr 
langs med kysten og efter at have set nogle af  
Kystnorges flotteste udsigtspunkter sejler vi 
over Polarcirkelen og befinder os nu i midnats-
solens land. Her finder vi også en af  Norges 
største isbræer, Svartisen. Med båd sejler 
vi over Holandsfjorden og fortsætter herfra 
næsten helt ind til Svartisens lavest liggende 
arm. Her nyder vi udsigten over den turkis-
farvede sø, mens der i Bre-stuen er mulighed 
for kaffe og norske vafler. Inden vi ankommer 
Bodø gør vi også holdt ved Saltstraumen, 
der er verdens stærkste tidevandsstrøm. Vi 
overnatter i Bodø, hvor der er mulighed for at 
opleve midnatssolen.

 9. dAg     
Bodø og hjemrejse
Vi kører til Bodøs flotte Luftfartsmuseum, der er 
bygget som en flypropel. Her bliver der god tid 
til at se udstillingen inden vi flyver med NILLES 
eget fly til Aalborg. Teknisk mellemlanding i Lak-
selv på hjemrejse, flyet forlades ikke.

 KYSTNORgE FLY-BUS
Bodø - Kristianssand
Rejsebeskrivelse af  Kystnorge fly-bus 
30. juni 2015 kan ses på www.nilles.as eller 
rekvireres.

dATO Og PRIS
AFREJSEdATO FLY FRA PRIS
 22. juni (Kristianssand - Bodø)  Aalborg 12.195
 30. juni (Bodø - Kristianssand)  Aalborg 11.895

Tillæg for enkeltværelse 3.300 
Tillæg for udvendig kahyt Hurtigruten 1.100
Tillæg for pladsreservation i bus 120 
Tillæg for mad på fly (hjemrejse) 80

INKLUdERET I PRISEN MEd NILLES :
ü  4-stjernet bus 
ü  Fly Bodø - Aalborg
ü  Bustransfer Dybvad - Aalborg t/r
ü  Gratis parkering i Aalborg og Dybvad
ü  1 x frokost med drikkevarer på Fjord Line
ü  6 overnatninger på gode hoteller
ü  2 overnatninger på Hurtigruten
ü  8 x morgenmad
ü  8 x aftensmad 
ü  Alle nævnte udflugter
ü  Alle nævnte færgeoverfarter
ü  Enestående tur langs Verdens smukkeste 
 kystvej
ü  Dansk rejseleder

PRAKTISKE OPLYSNINgER
ENTRÉER: Entréer udgør ca. NOK 300,00.

VEJRET/TEMPERATUR: 
Juni-juli: Bergen 18°-19°. Bodø 15°-16°.

VALUTA: Norske kroner 

ØVRIgT: Medbring vind- og vandtæt beklæd-
ning, gode sko samt myggebalsam. 

HOTELLER
Der benyttes gode og centralt beliggende 
hoteller, hvor alle værelser er med bad og 
toilet. På Hurtigruten overnatter vi i ind-
vendige kahytter med mulighed for tilkøb af  
udvendige kahytter. 
Se hotelliste på www.nilles.as/kystnorge

SE MERE: www.nilles.as/kystnorge

Trondheim

Brønnøysund

Sandnessjøen

Namsos

Bodø

Bergen

Ålesund
Molde

Kristiansund

Geirangerfjorden

Polarcirklen - 66,5° 

Hovden
Hirtshals

Aalborg

Vegaøerne

Kristiansand

Kystnorge bus-fly 19

Fly fra 
Aalborg og 2 
overnatninger 
på Hurtigruten

inkluderet



20

Palmer, brede sandstrande og nærmest 
subtropisk klima er måske ikke noget man 
just forbinder med England. Ikke desto 
mindre finder man alt dette og meget mere 
i skønne Sydengland. På denne fantastiske 
rundrejse oplever vi Cotswolds billedskønne 
natur, Englands smukkeste by, Bath og Lands 
Ends forrevne og barske klippeformationer. 
Vi besøger også devon med de endeløse 
hedelandskaber og charmerende kystbyer. 
Endelig sejler vi også til den historiske ø, 
Isle og Wight, hvor dronning Victoria byggede 
sin højtelskede sommerbolig og som også 
er kendt for sin naturlige skønhed. Rejsen 
gennemføres med direkte fly mellem Aalborg 
og London. I England køres alle udflugter 
med NILLES egen bus med dansk chauffør og 
dansk rejseleder.  

REJSEBESKRIVELSE

 1. dAg   
Aalborg - Sydengland
Afrejse fra med Norwegian Aalborg med di-
rekte fly til London Gatwick lufthavn. I London 
bliver vi mødt af  NILLES egen bus med dansk 
chauffør, som kører os til Bristol, hvor vi ind-
kvarteres på et godt hotel for 2 nætter. Inden 
aftensmaden går vi en lille tur i byen for at få 
lidt kendskab til området.

 2. dAg   
Cotswolds
Hele dagen er sat af  til at nyde de enestående 
landskaber og typisk engelsk landsbyidyl i 
Cotswolds. Mange kender allerede Cotswolds 
fra krimiserien Barnaby, og de smukke natur-
scenarier, man ser på tv, er nemme at finde 

i virkeligheden. Vi kører gennem bakkede land-
skaber – udnævnt af  den engelske regering til 
”Area of  Outstanding Beauty”, til vi når byen 
Chipping Campden. Mange af  byens huse er 
bygget af  sandsten fra undergrunden, den 
såkaldte Cotswolds-sten. Vi fortsætter til byen 
Bourton-on-the-Water kendt som “Cotswolds 
Venedig”, I denne idylliske by, hvor floden og 
de små broer giver den perfekte kulisse får vi 
tid til at udforske byen og nyde frokosten på 
en af  de hyggelige restauranter eller besøge 
det lille bilmuseum.

 3. dAg   
Bath - dartmoor - devon
Vi tager afsked med Bristol og kører til Bath, 
hvor vi tager på byrundtur. Bath er en utrolig 
smuk by, som blandt andet har vundet utallige 
priser som den flotteste blomsterudsmykk-
ede by i England. Vi oplever bl.a. The Circus, 
forfatteren Jane Austins hus samt The Royal 
Crescent, en spektakulær halvmåneformet 
række af  palæer. Vi får mulighed for at besøge 
byens berømte romerske bade, inden der 
bliver tid til frokost på egen hånd. Turen for-
sætter gennem udkanten af  Dartmoor-heden 
til i Devon. Vi indkvarteres i to overnatninger 
på flot hotel i en af  de skønne kystbyer. 

 4. dAg   
Cornwall - Lands End
I dag skal vi udforske og se det mest sevær-
dige og typiske for halvøen, Cornwall. Vi ser 
bl.a. Michaels Mount - den engelske pendant 
til Mont-St-Michel i Normandiet, som rejser sig 
dramatisk op af  havet. Vi fortsætter videre til 
de imponerende klipper ved Lands End - Eng-
lands vestligste punkt. På afstand ser vi også 
den stejle klippe med ruinerne af  borgen, hvor 

den legendariske Kong Arthur ifølge overleve-
ringerne blev født. I en hule ved klippens fod 
boede troldmanden Merlin. Herefter kører vi til 
den smukke kystby St. Ives, hvor vi får tid på 
egen hånd til blandt andet at opleve billedhug-
geren Barbara Hepworths smukke stenskulp-
turer i haven ved hendes hus og atelier. 

 5. dAg   
New Forest - Portsmouth
Via Exeter forlader vi Devon og kører gennem 
Dorset til New Forest National Park. I Lynd-
hurst besøger vi informationscenteret og 
lære mere om området, hvor de brune ponyer 
stammer fra. Næste stop er Beaulieu House 
and Gardens, som er en ualmindelig smuk og 
farvestrålende have. Efter at have udforsket 
haven kan man på egen hånd se herskabs-
huset, automobilmuseet eller klosterruinen. 
Vi overnatter de følgende to nætter i Ports-
mouth. På afgangene 17. maj og 24. maj 
overnatter vi i nabobyen Southampton. 

 6. dAg   
Isle of Wight - Historic dockyard
Dagen starter med en flot sejltur til Isle of  
Wight. Her besøger vi Osborne House, som 
var dronning Victorias foretrukne feriested. 
Palæet og den smukke, tilhørende park ligger 
idyllisk ud til havet. Den autentiske bolig giver 
om noget et sjældent indblik i de royales pri-
vate gemakker og er fyldt med kongefamilies 
minder. Vi sejler dernæst tilbage til fastlandet. 
I Portsmouth besøger vi Historic Dockyard 
med Lord Nelsons berømte flagskib HMS Vic-
tory. Dagens sidste besøg er D-Day museet, 
hvor en 82 meter lang, moderne udgave af  
Bayeuxtapetet fortæller krigens historie fra 
1940-1944.   

sydengland - CornWall - deVon   8 dage

Charmerende kystbyer og forrevne klipper

Sydengland - Cornwall - devon
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 7. dAg   
Portsmouth - Brighton
Tid til afslapning om formiddagen, eller shop-
ping i de mange specialforretninger i byen. 
Efter frokost kører vi til Brighton, kendt som 
londonernes foretrukne ferieby. Vi tager på 
en lille byrundtur og oplever byens største 
seværdigheder. Udover den flotte havnefront 
med forlystelsespieren, byder Brighton også 
på et utal af  spændende pubs og forretninger. 
Her kan man bl.a. besøge en chokoladebutik 
med speciale i produktion af  store og farve-
strålende kunstværker - kendt fra tv. Sidst på 
dagen kører vi til Crawley, hvor vi indkvarteres 
i én nat. 

 8. dAg   
London gatwick-Aalborg
Vi kører til London Gatwick lufthavn, hvorfra 
vi flyver med Norwegian direkte til Aalborg. 
Bustransfer til Dybvad.

 2. maj (9 dage bus-fly)
Udrejse med NILLES danske bus. Inkluderet: 
Morgenkomplet i Hedensted 1. dag, frokost i 
Nordtyskland 1. dag, mellemovernatning i Hol-
land med halvpension, færgeoverfart Dunker-
que/Calais - Dover. Undervejs opleves bl.a. de 
enestående hvide klipper ved Dover. Hjemrejse 
med direkte fly fra London til Aalborg.

 24. maj (9 dage fly-bus)
Udrejse med direkte fly fra Aalborg til London. 
Inkluderet: Færgeoverfart Dover - Dunkerque/
Calais, undervejs opleves bl.a. de enestående 
hvide klipper ved Dover, mellemovernatning 
i Holland med halvpension, sen frokostbuf-
fet i Rødekro 9. dag. Hjemrejse med NILLES 
danske bus.

Charmerende kystbyer og forrevne klipper

dATO Og PRIS
AFREJSEdATO dAgE FLY FRA PRIS
 2. maj (bus-fly) 9 Aalborg 7.795
 3. maj 8 Aalborg 7.895
 10. maj 8 Aalborg 7.995
 17. maj 8 Aalborg 8.095
 24. maj Kr. Himmelfart 8 Aalborg  8.095
 24. maj (fly-bus) 9 Aalborg 7.995

Tillæg enkeltværelse (8 dage) 1.300
Tillæg enkeltværelse (9 dage) 1.450

INKLUdERET I PRISEN MEd NILLES:
ü  Fly Aalborg - London t/r
ü  4-stjernet dansk bus
ü  2 overnatninger i Bristol
ü  2 overnatninger ved kysten i Devon
ü  2 overnatninger i Portsmouths/
 Southampton
ü  1 overnatning i Crawley
ü  7 x morgenmad
ü  7 x aftensmad
ü  Alle nævnte udflugter excl. entreer
ü  Sejltur til Isle of  Wight
ü  Dansk rejseleder

PRAKTISKE OPLYSNINgER
ENTRÉER: Lands End besøgscenter ca. £ 
10.00, Beaulieu House and Gardens ca. £ 
20.00, Historic Dockyard ca. £ 13.00, D-Day 
museet ca. £ 9.00. 

VEJRET/TEMPERATUR: Maj (gns.): Bristol 
ca. 16-18°, Portsmouth 17-19°. 

VALUTA: Engelske pund (GBP)

ØVRIgT: Lufthavnstransfer i engelsk bus kan 
forekomme på rejsens første og sidste dag.

HOTELLER
Der benyttes gode hoteller, hvor alle værel-
ser er med bad og toilet. Alle hoteller er 
endvidere udstyret med elevator, restaurant, 
safeboks og døgnåben reception.
Se hotelliste på www.nilles.as/cornwall

SE MERE: www.nilles.as/cornwall
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Vores cubanske eventyr starter i stemnings-
fulde Havana, hvor vi udforsker den charme-
rende gamle bydel, besøger Hemingways 
hjem og hører historierne om revolutionen. 
Siden fører turen os til Viñalesdalen, hvor 
dramatiske kalkstensbjerge rejser sig over 
et gigantisk kludetæppe af grønne tobaks-
marker. Vi nyder stemningen i Cienfuegos 
og i Cubas smukkeste by, Trinidad. Byen er 
en sand perle med pastelfarvede huse og 
bro-stensbelagte gader. Vi slutter af med 
revolutionshelten, Ché guevara i Santa 
Clara, og fantastisk arkitektur og kirker i den 
charmerende by, Remedios. 

REJSEBESKRIVELSE

 dAg 1
Aalborg – Havana
Afrejse med KLM fra Aalborg via Amsterdam 
til Havana, med ankomst om eftermiddagen. 
Indlogering de følgende 3 nætter på hotellet 
beliggende centralt i Havanas gamle bydel.

 dAg 2
Havana
Der er en næsten magisk atmosfære over 
Havana. Det er svært at sige, om det skyldes 
beliggenheden ved havet eller de farverige 
amerikanerbiler, der her triller rundt mellem 
 smukke historiske bygninger fra den spanske 
kolonitid.  Byens livsglade befolkning samt 
gademusikanterne har bestemt også noget 
med det at gøre. Vi spadserer gennem den 
gamle bydels labyrint af  smalle gader, der 
kantes af  huse og gamle palæer i malerisk 
forfald. Vi ser den smukke plads, Plaza de Ar-
mas, der om aftenen indtages af  danseglade 
havannesere. Næste stop er Plaza de la 
Catedral, der af  mange regnes for at være en 
af  Latinamerikas smukkeste pladser. Efter 

frokost fortsætter vi til El Capitolio, og senere 
besøger vi Cementerio de Colon, en af  ver-
dens største kirkegårde. 

 dAg 3
Havana 
Dagen starter med besøg på Revolutionsmu-
seet, hvor vi hører om revolutionen og Fidel 
Castros vej til magten. Vi kører til Finca la 
Vigiá, hvor Ernest Hemingway boede og fandt 
inspiration. Udsigten til Havana er fabelagtig, 
og det er ikke svært at se, hvorfor Hemingway 
forelskede sig i dette smukke sted. Vi spiser 
frokost, inden vi fortsætter til destilleriet for 
Havana Club Rum. Rom er et vigtigt element i 
den cubanske kultur, sammen med musik og 
dans.

 dAg 4
Las Terazas, kaffe og Viñalesdalen 
Havanas intense storbystemning afløses af  
freden og ro omkring Rosariobjergene. I Pinar 
del Rio provinsen gør vi holdt i Las Terazas, 
som er underlagt UNESCOs beskyttelse som 
Cubas første Biosphere Reserve. En gåtur 
fører os til ruinerne af  en gammel kaffeplan-
tage, hvor vi hører historierne om landets 
kaffeeventyr. Omkring byen Viñales domineres 
landskabet af  en kæde af  enestående kalk-
stensbjerge og frodige, grønne marker med 
verdens fineste tobaksplanter. I Viñales bliver 
vi indlogeret for de næste to nætter. 

 dAg 5
Blandt tobaksbønder i Viñalesdalen 
På de øde veje i Viñalesdalen møder vi tobaks-
bønder pulsende på hjemmerullede cigarer. 
De kommer cyklende eller ridende forbi på vej 
til markerne, hvor plovene fortsat trækkes af  
okser. På vej mod provinshovedstaden Pinar 
del Rio kører vi gennem Vuelta Abajo. Det er 
tobaksbladene fra dette område, der ender 

på Havanas fineste cigarfabrikker. Vi besøger 
en lokal tobaksfabrik og følger produktionen. 
Senere begiver vi os mod Viñales-dalen, hvor 
vi stopper ved Indianerhulen, Cueva del Indio. 
Her venter små både på at tage os på en lille 
underjordisk sejltur ad små vandløb. Ude af  
hulen igen mødes vi af  en dejlig udsigt til 
frodige jungleplanter.

 dAg 6
Cienfuegos 
Turen fortsætter sydover gennem et landskab 
præget af  marker med kaffe og  sukkerrør  og 
små søvnige landsbyer. Hen på dagen ankom-
mer vi til Cienfuegos. Franske immigranter 
grundlagde byen og forsøgte at give Cienfue-
gos et præg af  Paris med åbne parker, brede 
boulevarder, søjlegange og klassicistiske byg-
ninger. Cienfuegos har en hyggelig og provinsiel 
stemning. Særligt charmerende er bydelen 
Punta Gorda, der ligger som en smal landtange 
syd for centrum. Indlogering de næste 2 næt-
ter på hotel lidt udenfor Cienfuegos.

 dAg 7
Cienfuegos 
Vi tager på byvandring i Cienfuegos hyggelige 
gader. Vi besøger Punta Gorda og det gamle 
centrum med bl.a. de smukke bygninger. 
Adskillige statuer viser nogle af  byens mest 
berømte indbyggere, mens en triumfbue 
hylder den cubanske republiks fødsel. Her 
finder man også byens imponerende katedral 
og det fine teater, Teatro Tomás Terry. Den 
naturskønne bugt ud for Cienfuegos er i sig 
selv en stor oplevelse, så vi står til søs og 
nyder et par afslappende timer. 

 dAg 8
Kolonitidsperlen Trinidad 
Vi kører langs kysten til Trinidad. Byen er 
præget af  fornemme, gamle, pastelfarvede 

Cuba – Caribiens perle   14 dage

Livsglæde, salsarytmer og gamle amerikanerbiler
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huse med røde tegltage og brolagte gader. 
Man har en følelse af, at tiden har stået stille i 
de gamle gader. Vi besøger Museo Romantico, 
som i dag er indrettet med bl.a. prangende 
lysekroner og rustikke fletmøbler. Fra Plaza 
Mayor er der ikke langt til La Canchánchara i 
El Fortuno bydelen, der i 1700-tallet var det 
foretrukne tilholdssted for pirater. Vi følger i 
piraternes fodspor og besøger værtshuset, 
hvor man stadig serverer piraternes foretrukne 
drik, »Canchánchara«.  Aftenen byder på lokal 
musik og ægte cubansk stemning. Når tropen-
atten sænker sig, og salsamusikken begynder 
at fylde gaderne, vågner befolkningen for alvor 
op til dåd. 

 dAg 9
Trinidad og sukkerplantager 
I starten af  det 19. århundrede strømmede 
hundredvis af  franske kolonister til Trinidad 
på flugt fra Haiti. De grundlagde mere end 50 
små sukkermøller i den nærliggende Valle de 
los Ingenios. Navnet betyder »Sukkermøllernes 
dal”. Mange af  de smukke bygninger, der i dag 
pryder Trinidads gader, blev bygget for formuer 
grundlagt på sukker. Vi besøger en gammel 
plantageejendom, hvor  guiden vil fortælle  
mere om slavehandlen, sukkerproduktionen og 
den afrikanske kulturarv. 

 dAg 10
Trinidad
Mulighed for egne eventyr i Trinidad, eksem-
pelvis sejl- og snorkelture, vandreture i bjer-
gene, flere oplevelser i byen Trinidad eller nyde 
palmerne og stranden. 

 dAg 11
Santa Clara og Che guevaras 
Vi kører til Santa Clara, hvor Che Guevara og 
lokale medløbere efter blot to dages kampe 
vandt en af  revolutionens mest sagnom-

spundne sejre. Dette blev et vendepunkt i revo-
lutionskrigen, hvilket rundt om i byen markeres 
med adskillige statuer af  den legendariske 
oprørsleder. En af  disse ligger på Plaza de la 
Revolución, hvor Che Guevaras mausoleum 
ligeledes ligger. Vi vil høre meget mere om 
revolutionen samt Cuba-krisen i 1962. Vi over-
natter i Santa Clara. 

 dAg 12
Kolonitisdrømme i Remedios - Havana
Remedios er en af  Cubas bedst bevarede hem-
meligheder. Byen emmer af  en afslappet og 
uberørt atmosfære. Noget af  transporten til 
Remedios foregår med et gammelt damptog. 
Remedios blev grundlagt af  Vasco Porcallo de 
Figueroa. Pirater angreb den ene gang efter 
den anden Remedios. I dag ånder alt dog fred 
og ro i byen, ikke mindst i kirken Parroquia de 
San Juan Bautista de Remedios, der regnes 
for at være en af  landets smukkeste. Tilbage i 
Havana sidst på dagen. Afskedsmiddag på en 
lokal restaurant.

 dAg 13
Havana 
Tilbage i Havana går vi en tur ad den berømte 
promenade Malecon. I den ene ende af  
Malecon ligger to enorme forsvarsværker og 
bevogter indsejlingen til Havana Bugten. Det 
ene af  disse, Fortaleza de San Carlos de la 
Cabaña, var efter sigende så dyrt at opføre, at 
den spanske kong Carlos den 3. forsøgte at få 
øje på det gennem sit teleskop fra Madrid, da 
det jo måtte være enormt! Vi ser nærmere på 
det gamle fæstningsværk ved indsejlingen til 
Havana.  Afrejse fra Havana midt på efter-
middagen. 

 dAg 14
Hjemrejse
Ankomst i Aalborg til middag. 

dATO Og PRIS
AFREJSEdATO FLY FRA PRIS
 3. november      Aalborg  19.895
 18. marts 2015      Aalborg  19.895
 25. marts 2015      Aalborg  19.895

Tillæg for enkeltværelse  1.500

INKLUdERET I PRISEN MEd NILLES:
ü  Fly Aalborg – Havana t/r
ü  Bustransfer Dybvad – Aalborg Lufthavn t/r 
ü  Gratis parkering i Aalborg og Dybvad 
ü  12 overnatninger på gode hoteller
ü  12 x morgenmad på Cuba 
ü  7 x frokost på Cuba 
ü  11 x middag på Cuba
ü  Forplejning med drikkevarer på fly t/r
ü  Entreer, udflugter og transporter i 
 henhold til rejsebeskrivelse
ü  Alle lufthavnsskatter og afgifter
ü  Visum til Cuba 
ü  Dansk rejseleder
ü  Engelsktalende lokalguider

PRAKTISKE OPLYSNINgER
ENTRÉER: Alle entréer er inkl. jf. rejse-
beskrivelse. 

VEJRET/TEMPERATURER: Havana (gns.): 
November 26°-28°, marts-april 28°-29°.

VALUTA: uro. Convertible Pesos (CUC) vek-
sles på Cuba. CUC 1,00  = ca. DKK 6,00).

ØVRIgT: NILLES fremsender praktiske in-
formationer ca. 2 uger før afrejse. Afrejse 3. 
november 2014 iht rejsebeskrivelse 2014.

HOTEL
Der benyttes gode turisthoteller på hele 
rejsen. Se hotelliste på www.nilles.as/cuba

SE MERE: www.nilles.as/cuba
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Man finder næppe noget sted på jorden, der 
er mere spændende, kulturelt, arkæologisk 
og historisk end Israel. I Israel bliver gam-
melt og nyt forenet i en forunderlig blanding, 
som kan imponere enhver! det lille land, som 
er mindre end Jylland, har i den grad spillet 
en kæmpe rolle i den historie og religion, vi 
kender i dag.  Vi kan se frem til storslåede 
oplevelser som besøg i Nazareth, ved det 
døde Hav, genesaret sø, kong Herodes 
klippefæstning, Fødselskirken i Betlehem og 
Tabgha, hvor Jesus bespiste 5.000 menne-
sker med fem brød og to fisk. Oplev også den 
fantastiske og smukke by, Jerusalem, hvor vi 
bl.a. besøger grædemuren. 

REJSEBESKRIVELSE

 1. dAg
Afrejse, Jerusalem
Udrejse med et af  Europas bedste flyselskab-
er, Turkish Airlines fra Aalborg via Istanbul 
til Tel Aviv. Ombord på flyet serveres et let 
måltid. Med bus kører vi til Jerusalem, hvor vi 
indkvarteres på hotel i centrum af  byen. Sen 
aftensmad på hotellet. 

 2. dAg
Oliebjerget, getsemane og Betlehem
Dagens første besøg er på Oliebjerget, hvorfra 
vi beundrer en storslået udsigt ud over både 
den gamle og den nye del af  Jerusalem. Vi 
besøger også Pater Noster kirken, hvor Jesus 

lærte disciplene at bede fadervor. Efterføl-
gende følger vi Palmesøndagsvejen forbi den 
tåreformede Dominus Flevit kirke og videre 
til den russiske kirke. Vi når Getsemane Have 
med ældgamle oliventræer og Dødsangstens 
klippe. Senere på dagen kører vi til Betlehem, 
hvor vi bl.a. besøger Fødselskirken, som 
ifølge traditionen er bygget over det sted, hvor 
Betlehem-stalden lå. Vi slutter dagen af  ved 
Hyrdes Mark. Det var her, at engle viste sig for 
hyrderne og berettede om Jesu fødsel.

 3. dAg
Jerusalem før og nu
Vi begynder dagen med et besøg på Tempel-
bjerget og ser udefra Klippekuplen og al Aqsa 
moskéen, som er islams 3. helligste sted, 
kun overgået af  Mekka og Medina. Moskéens 
kuppel er 56 meter i diameter og er dermed 
verdens syvendestørste moské. Vi når frem til 
en af  turens helt store højdepunkter, nemlig 
Grædemuren. Grædemuren er jødernes al-
lerhelligste sted. Atmosfæren omkring den 
ældgamle mur er ubeskrivelig. Man drømmer 
sig let tilbage i historien, til dengang muren 
var del af  Det andet Tempel, inden romerne i 
70. e. Kr. ødelagde ikke kun templet, men hele 
Jerusalem. Vi fortsætter vores tur igennem Je-
rusalem på Via Dolorosa med de 14 stationer, 
forbi Bethesda Dam og Anna kirken til vi når 
Gravkirken. Om eftermiddagen besøger vi 
Israel Museet og ser blandt andet Dødehavs-
rullerne og modellen af  Jerusalem, som byen 
så ud i år 66.

 4. dAg
Qumran, det døde Hav og Herodes den Store
Dagens tur går gennem Judæas ørken til 
Qumran. Det var her en hyrde i 1947 fandt 
Dødehavsrullerne. Med svævebane fortsæt-
ter vi til Herodes den Stores klippefæstning 
Masada. Den imponerende fæstning, som 
ligger på en næsten 400 meter høj klippe, er 
et symbol på den jødiske modstand mod al 
fremmed herrevælde. Ifølge myten var det her, 
at et stort antal jødiske frihedskæmpere i år 
73 begik kollektivt selvmord for ikke at falde 
i romernes hænder. Vi afslutter turen ved Det 
døde Hav, hvor det vil være muligt at bade i 
det saltholdige vand – en fantastisk oplevelse.

 5. dAg
Jericho og Nazareth
Vi forlader Jerusalem og kører nordpå mod 
Verdens ældste kontinuerligt beboede by, 
Jericho. Her skal vi opleve de ældgamle ruiner. 
Efterfølgende ser vi Fristelsens Bjerg, hvor 
Jesus blev fristet af  djævlen. Turen fortsætter 
mod Jesu barndomsby Nazareth i Galilæa. 
Nazareth er en af  de helligste byer i kristen-
dommen, det var bl.a. her, at ærkeenglen 
Gabriel viste sig for Jomfru Maria. Vi besøger 
Bebudelseskirken, som er mellemøstens 
største katedral, inden vi forsætter til Tiberias 
ved Genezaret sø, hvor vi overnatter de næste 
2 nætter.

israel - det Hellige land    8 dage

Rundrejse igennem historien i Det Hellige Land
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 6. dAg
galilæa
I dag skal vi besøge byen Kapernaum, hvor 
apostlen Peter boede, og hvor Jesus udpegede 
sine første to disciple. Vi fortsætter til Tabka 
og Saligprisningernes bjerg, højt hævet over 
Genezaret sø. En mosaik viser, hvor Jesus 
bespiste 5000 mennesker med fem brød og 
to fisk. Turen afsluttes med en skøn sejltur på 
Genezaret sø, inden vi vender tilbage til vores 
hotel.

 7. dAg
golan
Golanhøjderne er i dag et af  israelernes 
yndlingsudflugtssteder, og har man først set 
udsigten ned over Genezaret sø og Galilæa, 
Forstår man hvorfor! Vi skal efterfølgende til 
Banias, der i Det nye Testamente hedder Cae-
sarea Philippi. I Banias findes den vigtigste 
kilde med vand til Jordanfloden og regnes for 
dens udspring. Sidst på dagen ser vi Druser-
landsbyer, inden vi sætter kursen mod Tel 
Aviv som ligger skønt ud til Middelhavet. Her 
indkvarteres vi på hotel nær stranden. Vi kører 
på en kort byrundtur inden vi spiser aftens-
mad på hotellet.

 8. dAg
Tel Aviv
Vi tager afsked med Israel og kører til 
lufthavnen, hvorfra vi flyver med Turkish Air-
lines fra Tel Aviv til Aalborg. Ombord på flyet 
serveres et måltid. 

Rundrejse igennem historien i Det Hellige Land dATO Og PRIS
AFREJSEdATO FLY FRA PRIS
24.  marts Aalborg 11.895

Tillæg for enkeltværelse: 1.995
Pladsreservation i bus i Israel 80

INKLUdERET I PRISEN MEd NILLES:
ü  Fly Aalborg – Tel Aviv t/r 
ü  Forplejning på fly t/r
ü  Bustransfer Dybvad – Aalborg t/r
ü  4 overnatninger i hjertet af  Jerusalem
ü  2 overnatninger i hjertet af  Tiberias 
ü  1 overnatninger i Tel Aviv 
ü  7 x morgenmad
ü  7 x aftensmad
ü  Alle nævnte udflugter ifølge program
ü  Svævebane til klippefæstningen Masada
ü  Sejltur på Genezaret søen
ü  Oplev fødselskirken i Betlehem
ü  Entréer ifølge program
ü  Høretelefoner på alle udflugter
ü  Drikkepenge (udgør ca. kr. 500,00)
ü  Lokalguide
ü  Dansk rejseleder

PRAKTISKE OPLYSNINgER
ENTRÉER: Alle entréer er inkl. jf. program

VEJRET/TEMPERATUR: 
Jerusalem (gns.): marts: 18-21°

VALUTA: US Dollars.

BUSSTANdARd: Busstandarden i Israel 
kan forekomme lavere end på vores øvrige 
busejser.

ØVRIgT: NILLES fremsender praktiske infor-
mationer ca. 2 uger før afrejse.

HOTELLER
Hotel golden Walls
Sultan Suleiman St. Israel, Jerusalem
Tel. +972 02 6272416 - www.goldenwalls.com
Centralt beliggende hotel i hjertet af  Jerusa-
lem. Fra hotellet nås mange af  byens sevær-
digheder let til fods. Alle værelser er med 
bad, toilet, aircondition, tv og hårtørrer.

Ron Beach Hotel
Gdud Barak St. Israel, Tiberias, 
Tel. +972 46 791350, www. ronbeachhotel.com
Dejligt hotel beliggende ud til Genezaret 
søen. Hotellet råder over restaurant, swim-
mingpool og elevator. Alle værelser har 
udsigt udover søen og er udstyret med bad, 
toilet, tv, telefon og hårtørrer.

grand Beach Tel Aviv Hotel
250 Hayarkon Street, 63113 Tel Aviv
www.grandhotels.co.il - +972 3-543-3333
Pænt hotel beliggende få minutters gang fra 
stranden I Tel Aviv. Hotellet råder bl.a. over 
restaurant, cafe, elevator og swimmingpool. 
Alle værelse er velindrettet med bl.a. bad og 
toilet, aircondition, tv, minibar, og safeboks.

SE MERE: www.nilles.as/israel
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Madeira er den største ø i den portugisiske 
øgruppe ”Madeira-øerne”. denne eksotiske 
perle i det østlige Atlanterhav er ud over sit 
behagelige klima kendt for at have nogle 
af verdens smukkeste blomster. Overalt på 
øen ses farve-strålende beplantninger og 
frodige parker. det er ikke uden grund, at 
Madeira ofte omtales som ”den flydende 
have”.  Udover den smukke flora kan Madeira 
bryste sig af at fremstille den yderst vels-
magende Madeira-vin, som dyrkes overalt 
på øens bjergskråninger og vinmarker, hvor 
den askerige, vulkanske jord udgør et perfekt 
leje. Vi skal opleve øens mange, storslåede 
seværdigheder, nyde det behagelige klima 
og naturligvis stifte et nærmere bekendtskab 
med de farvestrålende blomster og den fan-
tastiske vin.  

REJSEBESKRIVELSE

 1. dAg 
Aalborg - Madeira
Udrejse med Primera Air fra Aalborg direkte til 
Funchal. Ombord på flyet serveres et måltid. 
Transfer med bus til Hotel Baia Azul og 
dernæst velkomstmøde. Om aftenen middag 
på hotellet.

 2. dAg 
Funchal og Madeira-aften
Vi tager på sightseeing i Funchal. Første stop 
er domkirken Sé, der er bygget i en blanding 
af  gotisk og manuelinsk stil. Efterfølgende 
besøger vi Funchals farverige marked, hvor de 

lokale køber og sælger grøntsager, blomster, 
mange slags fisk, bl.a. den uhyggeligt ud-
seende espadafisk og meget mere. Vi fortsæt-
ter til bydelen Monte. Her skal vi opleve for-
stadens smukke kirke, samt se nærmere på de 
meget specielle kurveslæder, som er et gam-
melt transportmiddel, som bringer de dristige 
for fuld fart ned ad de brostensbelagte gader. 
Der vil være mulighed for at prøve slæderne. 
Senere besøger vi vinkælderen Borges, hvor vi 
skal se og smage på den berømte Madeira-vin. 
Resten af  dagen til fri afbenyttelse. Til aften 
kører vi til en lokal restaurant beliggende uden-
for byen. Her serveres Madeiras nationalret, 
Espetada, som er oksekød på spyd grillet over 
åben ild. Under middagen underholder en lokal 
folkedansergruppe og Fado-sanger. Alt i alt en 
meget festlig aften.

 3. dAg 
Øtur
Dagens første stop er Rebeira Brava. Her 
besøger vi det etnografiske museum, som giver 
god indsigt i Madeiras historie og udvikling. 
Herfra via Encu-meada passet til byen Seixal, 
hvor vi skal nyde en frokost. Vi udforsker den 
lille charmerende dal Chão da Ribeira, inden 
vi fortsætter til den nordvestligbeliggende by 
Porto Moniz, som er kendt for sine havbassiner 
bygget i kystens størknede lavamasser. Hjem-
turen går over højsletten - Paul da Serra, som 
udover et lille hotel, er fuldstændig ubeboet. 
Inden vi vender tilbage til Funchal, gør vi stop 
for at nyde den fantastiske udsigt fra verdens 
næsthøjeste havklippe Capo Giraõ. Om aftenen 
middag på hotellet.

 4. dAg 
Eventyr på egen hånd
Dagen er til fri afbenyttelse. Rejselederen er 
behjælpelig med udflugtsideer. Man kan også 
bare nyde dagen ved havbadene i lidoområdet 
eller ved hotellets pool.  

 5. dAg 
Botanisk have, Nonnernes dal og sejltur med 
Columbus skib
I dag skal vi besøge Funchals Botaniske Have. 
Haven byder på mere end 3000 forskellige 
planter, der er bragt til øen fra det meste af  
jordkloden. En palet af  farver venter os. I den 
sydlige del af  haven findes desuden en fugle-
park, hvor påfugle spankulerer frit omkring 
og et utal af  volierer med tropiske og farve-
strålende fugle. Herefter til udsigtspunktet Eira 
do Serrado, hvorfra man har en enestående 
udsigt udover Nonnernes Dal, som ligger 800 
meter under os. Vi skal også smage på stedets 
specialitet, kirsebærlikør og kastanjekage. Om 
eftermiddagen er der mulighed for en sejltur 
langs Madeiras sydkyst med det gode skib 
Santa Maria. Skibet er en kopi af  ét af  de tre 
skibe, Christoffer Columbus brugte på sin 
første rejse over Atlanterhavet til Vestindien. 
Der vil være god mulighed for at se delfiner, 
havskildpadder og hvaler. Sejlturen koster 
kr. 295,00 pr. person og skal bestilles ved 
tilmelding.  Om aftenen middag på hotellet. 

 6. dAg 
Levadavandring 
Den bedste måde at opleve Madeiras smukke 
natur på er at foretage en vandring langs en af  

bloMsterøen Madeira    8 dage

Farverige blomster, mildt klima og gode vine

Madeira



de mere end 2000 km levadaer. En levada er en 
vandingskanal, hvor vandet ledes fra bjergene 
ned til de mange små landbrugsterrasser. Vi 
kører med bussen til Vale Paraiso, hvorfra vi 
vandrer fra Paradis dalen til Camacha, langs 
Levada dos Tornos og kommer tæt på naturen 
og ser hvad de lokale dyrker og hvordan de har 
indrettet sig. Vandreturen varer ca. 2 timer. Alle 
i almindelig fysisk form kan deltage på vandrin-
gen. Levadavandringen koster kr. 195,00 pr. 
person og skal bestilles ved tilmelding. 

 7. dAg 
Østmadeira
Vi besøger Machico, Madeiras første by. Det 
var her Madeiras opdagere i sin tid gik i land. 
Byen har mange attraktioner, bl.a. to fæstnin-
ger som vidner om de lokales forsvar mod de 
mange piratangreb på byen. Vi fortsætter turen 
til øens østligste område, naturreservatet Ponta 
de São Lourenco. Her venter et meget smukt 
syn med ørkenagtigt landskab omringet af  det 
azurblå Atlanterhav. På tilbagevejen stopper vi 
i Garajau ved Cristo Rei statuen, som har givet 
inspiration til den noget større Kristus-statue, 
der våger over Rio de Janeiro i Brasilien. Først 
på eftermiddagen er vi tilbage i Funchal. Om 
aftenen middag på hotellet.  

 8. dAg
Madeira - Aalborg
Vi kører til Funchal, hvorfra vi flyver med Prim-
era Air til Aalborg. Ombord på flyet serveres et 
måltid.

Farverige blomster, mildt klima og gode vine dATO Og PRIS
AFREJSEdATO FLY FRA PRIS
 1. april Aalborg 7.995
 8. april Aalborg 7.995
 15. april Blomsterfestival Aalborg 8.395
 22. april Aalborg 7.995
 29. april Aalborg 7.995

Tillæg for enkeltværelse 1.295
Pladsreservation i bus på Madeira 80

INKLUdERET I PRISEN MEd NILLES:
ü  Fly Aalborg – Madeira t/r
ü  Mad ombord på fly t/r
ü  Bustransfer Dybvad – Aalborg t/r
ü  Bustransfer Lufthavn - Funchal 
ü  Gratis parkering i Dybvad eller Aalborg
ü  7 overnatninger på Madeira
ü  Værelser med balkon og havudsigt
ü  7 x morgenmad
ü  4 x aftensmad
ü  1 x frokost (3. dag)
ü  1 x Madeira-aften inkl. middag og drikkevarer
ü  Alle nævnte udflugter ekskl. entréer 
ü  Dansk rejseleder

BLOMSTERFESTIVAL
På afgangen den 15. april vil der være 
mulighed for at opleve Madeiras verdens-
berømte blomsterfestival. Funchals gader 
og torve bliver pyntet med tusindvis af  
blomster, og børn og voksne samles i store, 
farverige blomsterparade. På pladsen Largo 
da Restauração vil der være udstilling af  
nogen af  de flotteste blomsterværker. 

PRAKTISKE OPLYSNINgER
ENTRÉER: Etnografisk museum ca. EUR 
3,50; Botanisk Have ca. EUR 5,50; Slæde-
tur ca. EUR 15,00. Husk velegnet fodtøj til 
vandretur.  

VEJRET/TEMPERATUR: 
Funchal (gns.): april-maj 21-24°.

VALUTA: Euro.

BUSSTANdARd: Busstandarden kan 
forekomme lavere på Madeira end på vores 
øvrige rejser.

HOTEL
Hotel Baia Azul
Rua Quinta da Calaça, 1, 
9004-530 Funchal, Madeira/Portugal
+351 291 766 260
www.cardosomadeirahotels.com
Hotel Baia Azul er et flot, firestjernet hotel 
beliggende med udsigt til Atlanterhavet. 
Hotellet byder på elevator, restaurant, bar, 
jacuzzi samt 2 opvarmede svimmingpools. 
Alle værelser er med bad, toilet, aircondi-
tion, tv, minibar, hårtørrer, safeboks og 
balkon med havudsigt. Hotellet har en god 
beliggenhed nær lokal shopping og områ-
dets restauranter. Der er et endnu større ud-
valg af  butikker, barer og restauranter i det 
centrale Funchal (ca. 2 km.), som man nemt 
kan komme til med Baia Azuls egen gratis 
busservice, som kører flere gange dagligt.

SE MERE: www.nilles.as/madeira
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Costa del Sol kysten har i rigtigt mange år 
været et af danskernes populære rejsemål og 
det er ikke tilfældigt; en skøn 160 km lang 
kyststrækning med små charmerende lands-
byer, fantastisk natur og et utal af spændende 
seværdigheder gør, at vi danskere stadig 
fristes til at opleve Andalusien. Nu får du 
mulighed for at skifte de triste og kolde dage 
i vinterhalvåret ud med et dejligt behageligt 
klima. Andalusien har Europarekord i flest 
solskinstimer med mere end 300 solskins-
dage om året. Vi har sammensat et 22 dages 
ophold, hvor du bor i centrum af Torremolin-
os, som er et perfekt udgangspunkt for en 
længerevarende ferie. Vi har krydret opholdet 
med 3 spændende udflugter og har du endnu 
ikke fået set granada og Alhambra, så har du 
også mulighed for at tilkøbe denne udflugt.  
Ønsker man at udforske Andalusien på egen 
hånd er der ikke langt til de offentlige trans-
portmidler, som gør det nemt selv at tage ud 
på oplevelser.  Vores rejseleder møder os i 
lufthavnen og besøger os løbende på hotellet 
og er naturligvis også med på udflugterne.

REJSEBESKRIVELSE

 UdREJSE
Aalborg - Malaga
Udrejse med Norwegian/SAS fra Aalborg direkte 
til Malaga. Transfer med bus til Stella Polaris.

 HJEMREJSE
Transfer til lufthavnen. Hjemrejse fra Malaga 
direkte til Aalborg.

 UdFLUgTER
Torremolinos bytur
Halvdagsudflugt
Rejselederen byder på en orienterende gåtur 
i Torremolinos, hvor vi skal ud og opleve det 
hyggelige nærmiljø. Vi får information om 

byen, ser hvor de offentlige transportmidler 
kører fra og får tips og gode ideer til, hvad 
man kan lave på egen hånd.  Endvidere bliver 
man bekendt med billige indkøbsmuligheder 
samt restauranter, hvor der både spises godt 
og lokalt. De små lokale tapasbarer er meget 
populære, her kan man såvel til frokost som 
til aften få flere lokale små retter til fornuftige 
priser.

gibraltar 
Heldagsudflugt
Vi kører til Gibraltar, som indtil for nylig var 
et vigtigt, strategisk punkt. Klippen har været 
erobret og generobret adskillige gange, men 
i de sidste 300 år har den været på britiske 
hænder.  På den livlige Main Street ligger de 
fleste forretninger.  Da Gibraltar er et toldfrit 
område kan især cigaretter og spiritus købes 
til fordelagtige priser. Den flotte Casemates 
Square er stedet, hvor man mødes på en 
af  de mange udendørs terrasser og drøfter 
verdenssituationen over en øl eller to. På egen 
hånd har du mulighed for at se endnu mere 
af  Gibraltar. Det anbefales at tage op på The 
Rock, som er erklæret for naturreservat. Herfra 
er der vidunderligt udsyn til Afrika og ind over 
Spanien. Her kan man også stifte bekendtskab 
med Europas eneste aber, de halv tamme og 
frække Gibraltar-aber. Du kan desuden besøge 
St. Michaels drypstenshule, som var indrettet 
som hospital under 2. verdenskrig. The Rock 
kan besøges med minibus eller svævebane og 
er ikke inkluderet i rejsens pris.

Málaga
Halvdagsudflugt 
I dag kører vi til Picassos fødeby Málaga, der 
er Andalusiens næststørste by. Málaga har 
fået et stort opsving efter indvielsen af  Picasso 
museet i 2003. Vi starter med en sightseeing, 
hvor vi kommer op til den gamle fæstning, som 
er byens højeste punkt. Her bliver der mulighed 

for at tage fotos og nyde den fantastiske udsigt 
ud over byen og havnen. Herefter kører vi til 
centrum af  Málaga, hvor vi får tid på egen 
hånd til at gå rundt og nyde denne skønne by. 
H.C. Andersen rejste meget i Spanien og boede 
bl.a. en tid i Málaga. Han sagde, at Málaga var 
den by, han holdt mest af  i hele Spanien. Som 
tak for den udtalelse fik han for ikke så mange 
år siden, rejst et monument, som man kan 
finde i centrum af  byen ikke langt fra, hvor han 
boede.

Ronda
Heldagsudflugt
Vi kører sydpå langs Solkysten og ved Marbella 
drejer vi ind i landet, hvor vi skal igennem et 
af  Spaniens smukkeste bjergområder ”Ser-
ranía de Ronda”.  Ronda er en meget smuk og 
særpræget by. Mellem den gamle og den nye 
bydel er der en 100 m dyb kløft. Den impone-
rende bro ”Puente Nuevo” fra 1700-tallet, som 
forbinder de to bydele er nu Rondas absolutte 
vartegn. Rejselederen tager os med på en 
fælles gåtur i Ronda, hvor vi bl. a. kommer 
gennem parken med den imponerende udsigt 
over marker og bjerge og den gamle bydel. 
Tyrefægtning har stor tradition i Ronda og 
her findes verdens første tyrefægterarena fra 
1785. Det var i Ronda, at tyrefægteren Pedro 
Romero som den første begyndte at kæmpe 
mod tyrene til fods. Indtil 1700-tallet foregik 
al tyrefægtning til hest. Pedro Romero var 
også den første, som begyndte at bruge det nu 
verdensberømte røde klæde til at forvirre tyren 
med. Orson Welles og Ernest Hemingway var 
store fans af  tyrefægtning og kom ofte i byen. 
Rejselederen giver gerne tips til gode steder til 
tapas eller frokost.

granada og Alhambra
Heldagsudflugt 
Vi sætter kursen mod nord til byen Granada. 
Granada regnes for en af  Spaniens største 

andalusien langtidsferie   22 dage
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seværdigheder og en af  de smukkeste byer i 
Spanien. Magisk, skøn, fortryllende, historisk og 
maurisk er nogle af  de ord, der beskriver byen. 
Det var Granada, som var maurernes sidste 
bataljon, inden de forlod Spanien i år 1492.  Et 
af  de bedst bevarede monumenter fra det mau-
riske herredømme i Granada er det storslåede 
Alhambra. Denne berømte maurer-fæstning 
anses uofficielt for at være ”Verdens ottende vi-
dunder”. Vi udforsker vidunderet, som nærmest 
kan betegnes som en lille by, inden vi vender til-
bage til vores hotel. Udflugten koster kr. 550,00 
pr. person og skal bestilles ved tilmelding. 
Udflugten indeholder bustransport til Granada 
t/r, rejselederservice, byrundtur i Granada, entré 
til Alhambra og lokalguide i Alhambra. 

Udflugt til det andalusiske bagland 
Heldagsudflugt
Vi starter dagen med at køre til naturparken 
El Chorro. Hovedattraktionen i det smukke 
naturområde er”El Caminito del Rey”, kongens 
lille sti, som er navnet på den vej, som blev 
bygget for ca. 100 år siden i forbindelse med 
etableringen af  to af  Spaniens første vandkraft-
værker. Området omkring El Chorro byder på 
så mange spændende oplevelser, at man endnu 
engang bliver bekræftet i, at Andalusien har 
ufatteligt mange skønne områder. Flere steder 
holder vi fotostop, og der bliver også tid til en 
forfriskning på en af  de lokale barer. Efter park-
en skal vi besøge appelsinbonden Juanito, som 
ejer en plantage med tropiske frugter. Juanito 
viser os rundt og forklarer professionelt om 
alle produkterne, plukker frugter fra træerne 
og deler smagsprøver ud, alt imens hans kone 
er i gang med at forberede en stor paella til os 
alle sammen. Vi følger hele processen, indtil 
paellaen er færdig og vi sætter os til bords. Der 
diskes også op med salat og lidt lokale pølser 
samt vin. Udflugten koster kr. 380,00 pr. 
person inkl. frokost med vin og vand og skal 
bestilles ved tilmelding. 

Nyd den kolde tid under varmere himmelstrøg

dATO Og PRIS
AFREJSEdATO FLY FRA PRIS
 8. november Aalborg  7.795 
 7. februar Aalborg 7.795
 28. februar Aalborg  8.195 
 9. april Aalborg  8.295 
 
Tillæg for enkeltværelse  2.500
Tillæg for halvpension pr. uge 
inkl. vin og vand 250
Pladsreservation i bussen  40

INKLUdERET I PRISEN MEd NILLES:
ü  Fly Aalborg – Malaga t/r
ü  Bustransfer Dybvad – Aalborg t/r
ü  Bustransfer Malaga – Torremolinos t/r
ü  Gratis parkering i Dybvad eller Aalborg
ü  21 overnatninger på Stella Polaris
ü  21 x morgenmad
ü  Alle nævnte udflugter ekskl. entréer 
ü  Dansk rejseleder

SE MERE: www.nilles.as/langtidsferie

PRAKTISKE OPLYSNINgER
ENTRÉER: Entréer udgør ca. EUR 25,00. 
Husk varmt tøj på udflugterne.

VEJRET/TEMPERATUR: 
Andalusien (gns.) november 18-22°, februar 
16-18°, marts 18-22°, april 19-23°.

VALUTA: Euro.

HOTEL
Hotel Stella Polaris
Calle Brasil, 2, 29620 Torremolinos
Costa del Sol. www.pierreetvacances.com 
Med sin centrale beliggenhed i Torremolinos 
har Stella Polaris altid været et yderst popu-
lært lejlighedshotel. Det ligger kun 300 meter 
fra Bajondillo stranden og det hyggelige 
centrum med de spanske tapas barer, res-
tauranter og den kendte gågade Calle San 
Miguel ligger kun et par hundrede meter fra 
hotellet. Hotellet blev totalrenoveret i 2009 og 
alle facilieter fremstår nye og pæne. Hotellet 
tilbyder reception, elevator, frisør, bar, restau-
rant og swimmingpool. Studiolejlighederne 
er udstyret med en lille køkkenniche med 
køleskab og mikrobølgeovn, bad, toilet, tv, 
safeboks og WIFI mod betaling, hårtørrer 
samt balkon/terasse. Der er mulighed for at 
tilkøbe halvpension inkl. vin og vand på hotel-
let på ugebasis.

Fly fra 
Aalborg og 
4 udflugter 
inkluderet 
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Vi byder varmt velkommen til Tenerife, som er 
den grønneste og smukkeste af de Kanariske 
Øer. Vi bor på nordsiden i skønne Puerto de La 
Cruz, som er den ældste ferieby på øen. Puerto 
de La Cruz bliver af mange betegnet som ”det 
rigtige” Tenerife, for her findes den perfekte 
kombination af kanarisk kultur og charme-
rende storbyliv. Byens centrale mødested er 
torvet Plaza Charco, hvor man finder hyggelige 
små spanske tapasbarer og bænke, hvor de 
ældre spaniere sidder og diskuterer politik. Et 
af verdens flotteste havbadeanlæg Lago Mar-
tiánez finder man ligeledes i byen. Badeanlæg-
get er omgivet af tropiske laguner, springvand 
og store terrasser med blomster og planter. 
Ønsker man at bade direkte i havet findes der 
2 sorte lava strande, hvoraf den ene ligger tæt 
på vores hotel. gå ikke glip af Loro Parque, 
som blandt meget andet har verdens største 
samling af papegøjer samt Europas største 
delfinarium. 

REJSEBESKRIVELSE

 UdREJSE
Aalborg - Tenerife
Udrejse med Thomas Cook fra Aalborg direkte 
til Tenerife. Transfer med bus til Hotel Turquesa 
Playa og dernæst velkomstmøde. Om aftenen 
middag på hotellet.

 HJEMREJSE
Efter morgenmaden er det tid til at sige hasta 
luego - tak for denne gang til Tenerife. Vi for-
lader øen og flyver med Thomas Cook direkte 
til Aalborg. 

 UdFLUgTER
Byvandring Puerto de la Cruz
Halvdagstur 
I dag skal vi opleve nærområdet. Vi tager 
på byvandring med vores rejseleder, hvor vi 
fornemmer den hyggelige spanske stemning, 
 ser nogle af  byens mange seværdigheder 
og får tips og gode ideer til, hvad man kan 
se og opleve på egen hånd. Til frokost kan 
det anbefales at besøge en af  de små lokale 
tapasbarer, hvor man kan smage nogle af  de 
mange spændende tapasretter, som findes i 
mange forskellige afskygninger, farver og med 
vidt forskellig smag. De kanariske kartofler 
”papas arrugadas” skal smages, når man er på 
Tenerife. Kartoflerne koges med et meget højt 
saltindhold og serveres næsten altid med den 
stærke kanariske mojosovs fyldt med hvidløg. 

Teide
Halvdagstur 
Udflugt til Tenerifes stolthed – vulkanen Teide, 
som er det højeste punkt i Spanien med 
sine 3.718 meter over havets overflade. Det 
er desuden verdens tredje højeste ø-vulkan 

og selvom den ikke har haft udbrud i flere 
hundrede år, regnes den stadig for værende 
aktiv. Vejen dertil går ad snoede veje gennem 
den frodige dal La Oratava. Når vi nærmer 
os nationalområdet Teide kan man opleve 
et nærmest goldt månelandskab med spor 
og rester fra de tidligere vulkanudbrud. Hvis 
vejret tillader det, har man mulighed for at 
tage svævebanen op til toppen af  vulkanen. 
Herfra har man en enestående udsigt ud over 
et af  verdens største kratere og kan i klart vejr 
se flere af  de kanariske naboøer. Ønsker man 
ikke at tage svævebanen, kan man i stedet 
gå på opdagelse i nationalparken og kigge på 
mærkværdige stenformationer.  Det er også 
her, at man finder Roques de García – Spaniens 
mest fotograferede sten. 

La Laguna – Santa Cruz de Tenerife
Halvdagstur 
Vi sætter kursen mod den nordvestlige del af  
øen og skal opleve det smukke naturområde 
ved Santa Acentejo, inden vi når den UNESCO-
fredede kulturby La Laguna. Byen var frem til 
1822 øens hovedstad og er i dag en blanding 
mellem moderne arkitektur, smukke ældre 
fredede bygninger og enestående pladser.  Det 
er også i La Laguna, at man finder øgruppens 
eneste universitet. Vi skal bl.a. se kirken, byens 
lokale marked samt den gamle bydel. Øens 
nuværende hovedstad Santa Cruz de Tenerife 

tenerife    8 dage

Oplevelser på Kanarie-øen med evigt forår 

Tenerife



ligger i forlængelse af  La Laguna og her skal 
vi på en panoramatur gennem byen, hvor vi får 
set Plaza de España, byens centrale plads samt 
La Concepctión kirke med det ottekantede klok-
ketårn i seks etager, som er byens vartegn og 
som har fungeret som landemærke for søens 
folk i århundreder.

Ørundtur
Heldagstur 
Skøn oplevelse rundt på øen, hvor vi skal 
besøge den hyggelige landsby Icod de Los 
Vinos fra 1500-tallet. I byen finder man byens 
vartegn; det berømte drageblodstræ, som siges 
at være verdens ældste med sine mere end 
1000 år. Vi fortsætter ned langs vestkysten, 
hvor vi skal opleve ”kæmperne” de spek-
takulære 450 meter høje klippeformationer 
Los Gigantes. Efterfølgende kører vi helt ned til 
sydkysten til de kendte badebyer Playa de las 
Américas og Los Cristianos. I Los Cristianos 
bliver der tid til at udforske byen og nyde lidt 
frokost på egen hånd, inden turen atter går 
nordpå til Puerto de La Cruz. Udflugten koster 
kr. 295,00 kr. pr. person og skal bestilles ved 
tilmelding.

Oplevelser på Kanarie-øen med evigt forår 
dATO Og PRIS
AFREJSEdATO FLY FRA PRIS
 11. januar Aalborg  6.395
 25. januar Aalborg 6.595
 1. marts Aalborg 6.595
 22. marts Aalborg 6.595

Tillæg for enkeltværelse  900
Tillæg for pooludsigt  250
Pladsreservation i bussen  40
Tillæg for mad på fly t/r  150

INKLUdERET I PRISEN MEd NILLES:
ü  Fly Aalborg – Tenerife t/r
ü  Bustransfer Dybvad – Aalborg t/r
ü  Bustransfer Tenerife Lufthavn – 
 Puerto de la Cruz
ü  Gratis parkering i Aalborg og Dybvad 
ü  7 overnatninger på Tenerife
ü  Værelser med balkon/terrasse
ü  7 x morgenmad
ü  7 x aftensmad inkl. vin + vand
ü  Alle nævnte udflugter ekskl. entréer 
ü  Dansk rejseleder

PRAKTISKE OPLYSNINgER
ENTRÉER: Svævebane Teide ca. EUR 26,00. 
Husk varmt tøj på udflugten til Teide. 

VEJRET/TEMPERATUR: 
Puerto de La Cruz (gns.): 
Januar-februar 17°-20°, marts 18°-20°.

VALUTA: Euro.

BUSSTANdARd: Busstandarden kan fore-
komme lavere på Tenerife end på vores øvrige 
rejser.

HOTEL
Hotel Turquesa Playa
C. Antonio Ruiz Álvarez 7 38400
Puerto de La Cruz, Tenerife
Tel. +34 902 099 820
www.conybarhotels.com
Hotel Turqueas Playa er et skønt hotel be-
liggende kun 200 meter fra Jardin stranden 
samt 1,5 km. fra centrum af  Puerto del la 
Cruz. Hotellet tilbyder elevator, restaurant, 
bar, frisør, squash, udendørs samt indendørs 
swimmingpool (indendørs mod entré), 
minigolf, squash og tennis baner, fitness og 
underholdning. Alle værelser er med bad, 
toilet, tv, køleskab, safeboks mod betaling, 
 telefon, hårtørrer og balkon/terrasse. 
Forplejningen består af  god morgenbuffet og 
varierende aftenbuffet, hvoraf  der 3 aftener er 
tema-buffeter.

SE MERE: www.nilles.as/tenerife
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Fuerteventura er en af vores spændende 
nyheder med sol og strand. Alle de Kanariske 
Øer har sit at tilbyde - for Fuerteventuras 
vedkommende er det strandene. der findes 
faktisk hele 152 stykker af slagsen og de 
er ikke mindre end fantastiske og kilometer 
lange. Selvom Fuerteventura er den næst-
største af de Kanariske Øer virker den mere 
uspoleret end de hektiske naboøer.  Tempoet 
er roligt og turisterne ikke helt så mange. Vi 
holder til i byen Corralejo, den nordligste by 
på Fuerteventura.  Corralejo var oprindelig 
en fiskerby, men i de senere år har turisterne 
fået øje på området. Ved byens havn finder 
du mange lokale restauranter, hvor man kan 
nyde en frokost med alt godt fra havet. Et 
par km. fra Corralejo finder du sanddynerne 
i naturreservatet ”Las dunas”, sand som 
vinden har ført med sig fra Sahara. 

REJSEBESKRIVELSE

 UdREJSE
Vi flyver med Primera fra Aalborg til Fuerteven-
tura. Transfer med bus til Dunas Club og 
dernæst velkomstmøde og middag på hotellet.

 HJEMREJSE
VI forlader Fuerteventura og sætter kursen 
mod Danmark. Vi flyver med Primera til 
Aalborg.

 UdFLUgTER
Bytur i Corralejo
Halvdagstur
Vi skal på en lille gåtur i Corralejos hyggelige 
gader, vi ser det lille hyggelige torv, havnen 
samt stranden, hvor windsurferne holder til og 
boltrer sig i bølgerne. 

Lokaltur på Fuerteventura
Halvdagstur
Vi besøger øens gamle hovedstad Betancuria, 

hvor vi blandt andet skal besøge byens kirke 
og det flotte udkigspunkt ”Mirador de los 
Reyes”, hvorfra man kan se store dele af  øen. 
På tilbagevejen besøger vi Pepes gedefarm, 
hvor vi skal smage på lidt på øens special-
iteter; gedeost og kaktusmarmelade.

Santa Ines dalen
Halvdagstur
Vi kører gennem Santa Ines dalen, hvor vi 
kommer til landsbyen Tefia, hvor vi skal 
besøge frilandsmuseet La Alcogida Eco-
museum, der viser livet på øen før turismen. 
Herefter kører vi ud til vestkysten, hvor vi 
skal besøge den lille fiskerby El Cotillo med 

Fortaleza fortet som blev bygget i 1790’erne 
for at beskytte øen mod pirater.

Ørundtur 
Heldagstur
Vi kører ned mod Tiscamanita, hvor vi skal 
se en større Aloe vera fabrik, inden vi kører til 
byen Pájara for at se øens mest specielle kirke. 
Herefter besøger vi den hyggelige kystby Ajuy. 
Her kan man se hulerne, hvor spanierne gemte 
sig under 2. verdenskrig. Eftermiddagen nydes 
i Costa Calma, som har en af  de længste 
strande i Europa, inden vi atter kører nordpå 
til Corralejo. Udflugten koster 275,00 kr. pr. 
person og skal bestilles ved tilmelding.

fuerteVentura     8 dage

En af De Kanariske Øer - strandenes ø

dATO Og PRIS
AFREJSEdATO RUTE  PRIS
 23. februar Aalborg  6.495  
 2. marts Aalborg 6.495

Tillæg for enkeltværelse  900
Pladsreservation i bussen  40
Tillæg for mad på fly t/r  150

INKLUdERET I PRISEN MEd NILLES:
ü Fly Aalborg – Fuerteventura t/r
ü Bustransfer Dybvad – Aalborg t/r
ü Bustransfer Fuerteventura – Correalejo t/r
ü Gratis parkering i Aalborg og Dybvad
ü 7 overnatninger i studiolejlighed 
ü 7 x morgenmad
ü 7 x aftensmad inkl. vin + vand
ü Alle nævnte udflugter ekskl. entréer 
ü Dansk rejseleder

PRAKTISKE OPLYSNINgER
ENTRÉER: 
La Alcogida Eco-museum ca. EUR 5,00.

VEJRET/TEMPERATUR: 
Fuerteventura (gns): Februar-marts 18-20°. 

VALUTA: Euro.

HOTEL
Apartamentos dunas Club
Calle EL Pulpo 2, Corralejo, Fuerteventura
Tel. +34 928 53 52 11
www.dunasclub-fuerteventura.com
Lejlighederne Dunas Club er et roligt hotel 
beliggende kun 10 minutters gang fra den 
hyggelige havn i Corralejo  Hotellet har 
reception, elevator, restaurant, bar samt 
swimmingpool. De lyse studio lejligheder har 
alle bad, toilet, tv, safeboks mod betaling, 
telefon, hårtørrer, køkkenniche med køle-
skab, mikroovn og elkedel.

SE MERE:
www.nilles.as/fuerteventura

Fuerteventura

Fly fra 
Aalborg og 
3 udflugter 
inkluderet 


