Paris - London - Brussel
-med båt, buss og tog!
Paris-romantikkens hovedstad! En fascinerende by med sine brede boulevarder og strålende
avenyer. Her er Notre-Dame, Eiffeltårnet, Montmartre, Champs-Élysées, Triumfbuen og den
ukjente soldats grav.
Verdensmetropolen London-denne fantastiske storbyen har alt! Travle gater som Oxford Street,
populære bygninger som Buckingham Palace og Big Ben og ikke minst, fred og ro i de mange
parkene. Her er det noe for enhver smak.
Brussel! Et navn vi hører titt og ofte i nyhetssendingene, men som også har sine gamle og
ærverdige historier. Europas vakreste torg, Grand Place, Manneken Pis, og for den gode gane; en
av spesialitetene, sjokolade og vaffel.
Eurostar er høyhastighetstoget som skal bringe oss mellom diss flotte storbyene. Vi er oppe i en
hastighet på 350 km/t på store deler av strekningen og vi skal kjøre tunnelen under den engelske
kanal.
Mandag 07.oktober
Hjemstedet – Gøteborg
Avreise etter avtalt tid og sted. Vi kjører via Oslo og Østfold inn i Sverige. Det er båtavgang med Stena
Line fra Gøteborg kl. 18.45.Om bord blir det aftensbuffet med drikke inkludert.
Tirsdag 08.oktober
Kiel - Den Haag
Frokost om bord før ankomst Kiel kl. 09.15. Vel om bord i bussen går det raskt sør østover forbi
kjente byer som Hamburg og Bremen. Ved Osnabrück svinger vi mot Nederland og passerer grensen
ved Hengelo. Underveis beskuer vi dette flate landet med alle sine kanaler som justerer og holder
vannet i riktig posisjon.
Etter hvert kommer vi ut mot kysten og Den Haag med Hotel Ibis Den Haag som venter med mat og
seng.
Onsdag 09.oktober
Den Haag - Paris
Frokost, utsjekk og avreise. Vi fortsetter sørover mot Antwerpen og blomsterbyen Gent.
Grensen til Frankrike passeres og Lille er den første byen vi kjører forbi i dette landet som oser av
romantikk og mystikk.
Vi kommer til Paris på tidlig ettermiddag og sjekker inn på Hotel Carlton, som ligger ved foten av
Montmartre. Det blir tid til å se seg litt rundt i byen før vi samles til middag på en restaurant like ved
hotellet. Kanskje rekker vi en liten titt på kveldslivet i storbyen før senga kaller?
Torsdag 10.oktober
Paris
I blir det lang og god frokost før vår lokale guide kommer for å vise oss Paris.Denne byen byr på
mange severdigheter og opplevelser. Eiffeltårnet er et av verdens mest kjente landemerker og et
symbol for byen.Det er for øvrig malt med maling fra Jotun..
Vi rusler nedover Paris sin paradegate Champs-Élysées, som ligger mellom Concordeplassen og
Triumfbuen. Guiden viser oss også Notre Dame og forteller om historie og kjente steder.
Ettermiddagen er til egen disposisjon. På kvelden blir det middag på en restaurant oppe på
Montmartre, der utsikten fra kirken Sacre-Coeur er fantastisk over et glitrende Paris.
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Fredag 11.oktober
Fra Paris med tog til London
Frokost kl. 07.00 og utsjekk. Vi pakker bussen kl. 08.00 og kjører ca. 15 min. jernbanestasjonen Gare
du Nord. Det er lurt og pakke en liten reisebag for èn natt i London. Dermed kan den store kofferten
være med i bussen opp til Brussel.
Det er togavgang med Eurostarlinjen kl. 08.43. Eurostar er et høyhastighetstog som binder sammen
hovedstedene London, Brussel og Paris. På store deler av strekningen er farten ca. 350 km/t. Den
største sensasjonen er vel kanskje kanaltunnelen som forbinder England med fastlands-Europa.
Vi ankommer London og stasjonen St. Pansras kl.10.00. Det blir tid til en liten matbit i nærområdet
før vi får en tretimers byrundtur med skandinavisktalende guide.
Hvem husker ikke stemmen til Rickard Herman som over radioen rapporterte fra storbyen? Nå skal vi
se de stedene vi hørte om; Big Ben, Tower of London, Tate, Westminster Abbey og Buckingham
Palace. Vi må ikke glemme shoppinggata Oxford Street. Fulle av inntrykk sjekker vi inn på Kings Cross
Inn Hotel som ligger like ved stasjonen.
I kveld blir det middag på egenhånd. Det er mange koselige restauranter rundt ved hotellet og
reiseleder er behjelpelig med tips.
Lørdag 12.oktober
London med tog til Brussel
Vi bruker god tid og nyter den engelske frokosten. Hele dagen fram til kl. 16.00 disponerer du helt på
egenhånd-nå er du jo kjent. Det er shoppingmuligheter i nærheten, kanskje en pub frister med et lett
måltid mat?
Kl. 16.00 samles vi ved hotellet og går de 5 minuttene til togstasjonen. Toget går kl.17.04 og
ankommer Brussel kl.20.05; igjen en interessant reise tilbake til fastlands-Europa. Bussen vår bringer
oss den lille biten til Hotel Bedford, som ønsker velkommen til middag og ei god seng.
Søndag 13.oktober
Brussel
Frokost. Kl. 10.00 blir vi kjent med den europeiske unions hovedstad.Her ligger Europakommisjonen
og Europaparlamentet samt NATOs hovedkvarter.Brussel er likevel så mye, mye mer! En koselig
«Innen Stadt» med trange gater og smug, fortausrestauranter og ølsjapper. Grand Place er på
Unescos verdensarvliste, vi ser det kongelige slott og Manneken Pis, som er en bronseskulptur av en
liten gutt. Atomium ble laget til verdensutstillingen i 1958 og forestiller enhetscellen i en jernkrystall,
forstørret 165 milliarder ganger. Monumentet er 103 m høyt.
Ettermiddagen er din, vi bor sentralt i forhold til gamlebyen og anbefaler en tur dit. I kveld blir det
middag på egenhånd og reiseleder er behjelpelig ved behov.
Mandag 14.oktober
Brussel - Osnabrück
Frokost, utsjekk og avreise nordover. De store opplevelsene er nå over og vi hygger oss i bussen og
tenker på det vi har opplevd i tre kjente metropoler.Dagens mål er Osnabrück, der vi skal spise og
sove godt.
Tirsdag 15.oktober
Osnabrück - Kiel
Frokost, utsjekk og avreise videre. Vi følger Autobahn nr.1 forbi Bremen og Hamburg og ankommer
Kiel i god tid. Rekker vi City Markt, svinger vi bortom.Det er avgang med Stena Line kl. 18.45 og vi
samles i buffetrestauranten for turens siste felles måltid. Drikke inkludert.
Onsdag 16.oktober
Gøteborg - påstigningsstedet
Frokost om bord før ankomst Gøteborg kl. 09.15. Vel om bord i bussen går det raskt mot Norge. Det
blir en stopp på Nordbysentert før vi krysser grensen.Beregnet ankomst Drammensområdet er ca.
kl.17.00.
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Pris kr. 18.500,- pr. person, som inkluderer:
*Komfortabel turistbuss på hele reisen
*Reiseleder
*Sju hotellovernattinger i dobbeltrom med frokost
*Båtreise med Stena Line Gøteborg-Kiel tur/retur i innvendig dobbellugar med to frokoster og to
aftensbuffeter inkludert drikke.
*Tre middager på hotellet
*To restaurantmiddager
*Eurostarlinjen Paris – London – Brussel
*Guidet byrunde i Paris - London – Brussel
Tillegg:
*Enkeltrom og enkel innvendig lugar kr. 3.960,*Utvendig lugar kr. 500,- per lugar
*Avbestillingsforsikring kr. 925,-
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