
      

OSLOFJORDEN RUNT 3 DAGAR  

OSLOFJORDEN RUNT 

Datum:  29/4 - 1/5   2019 

Pris: 4 275:-/person 

Enkelrumstillägg: 1050:- 

Påstigning:  ut: hem: 
Lysekil  08:00 17:30 
Brastad  08:15 17:15 
Hallinden  08:25 17:05 
Strömstad station 09:10 16:10 
 

I priset ingår: Buss, 2 nätter med del i dubbelrum, 2 

st frukost, 2 st tvårättersmiddag, 1 st lunchbuffé 

ombord på Color Line inkl öl/vin/mineralvatten/kaffe, 

1 st lunch inkl kaffe i Gamlebyen i Fredrikstad, färja 

Strömstad-Sandefjord, färja Oscarsborg t/r, guidning 

i Gamlebyen i Fredrikstad, guidning på Oscarsborg, 

guidning Akers fästning, entré och guidning Villa 

Grandes bunker på Bygdöy (H-L sentret), guidning 

Sandefjord och entré på Valfångstbåt, broavgift och 

reseledarservice. 

Anmälan senast den 29/3 till 
ReseMakar´n, 0521 - 695 35 
 
Tänk på att ta med pass eller körkort för att kunna 

identifiera er vid gränsen om det behövs. 

Om ni har frågor angående resan kan ni ringa till 

Ingela Johannessen, 073-847 31 63. 

En påkostad resa runt Oslofjorden med historiska 
förtecken där vi får höra om hur Blücher sänktes och 
vad som hände Vidkun Quisling och mycket annat 
intressant från andra världskrigets Norge. Vi får också 
ta del av valfångstepoken och dess betydelse för Norge. 
 
Dag 1 - Avresa från Lysekil på morgonen och 
upplastningar längs vägen mot Håby. Vi gör först ett stop 
i Fredrikstad där vi får en guidad visning i Gamlebyen och 
äter en lunch. Nästa stopp är Dröbak där vi tar båten ut 
till Oscarsborg där vi får en guidad visning om vad som 
hände den 9 april 1940. Sedan åker vi vidare mot Oslo 
där vi bor centralt på Hotel Scandic Solli, bara 200 meter 
från slottsparken. Vi äter en gemensam middag på 
hotellet. 
 
Dag 2 – Efter frukost får vi en guidning på Akers fästning. 
Det blir en rundtur med buss i Oslo och möjlighet till 
lunch på egen hand. På eftermiddagen åker vi ut till 
Bygdöy och besöker Villa Grandes bunker som blev 
byggd 1942 av Vidkun Quisling, ledare för det norska 
nazipartiet, Nasjonal Samling. Resan går sedan söderut 
på västra sidan Oslofjorden till Sandefjord där vi bor på 
Scandic Sandefjord och äter en gemensam middag på 
kvällen. 
 
Dag 3 – Vi startar dagen med en frukost och får sedan en 
guidad rundtur med buss och till fots i Sandefjord och 
besöker bland annat en valfångstbåt. Vid lunchtid tar vi 
sedan färjan från Sandefjord mot Strömstad och ombord 
äter vi lunchbuffé inkl öl/vin/läsk/kaffe. Sedan återstår 
bara de sista milen från Strömstad till Lysekil. 
 


