


Transportfirmaet Tornes Trading As feirer også 25 år i 
bransjen. Selskapet startet sin virksomhet i 1992 med fokus 
på næringsmiddel, betongtransport og etterhvert ADR trans-
port. Etter stadig flere forespørsler om å tilby busstransport- 
oppdrag startet undertegnede, Jan Tore, i 2001 med Tornes  
Turbusser. Det er en virksomhet som har ekspandert hvert år 
siden. I dag eier selskapet 7 busser som engasjeres i større og 
mindre oppdrag med utgangspunkt i Møre og Romsdal, men også 
fra andre deler av landet. 

Tornes Turbusser har i flere år hatt en betydelig oppdragsmengde for cruisetrafikken ved Møredestinasjonene 
Molde, Ålesund, Geiranger og Kristiansund. Det har vært lærerike oppdrag og stadig ekspansjon.  
Erfaringene fra disse oppdragene er gode å ha med seg videre i utvidelsen av vår virksomhet. 

Tornes Turbusser kan i tillegg til det som er nevnt se tilbake på mange turer til Øst-Europa og da spesielt 
Polen, Ukraina, Estland, Romania og Russland. Turene har stort sett vært hjelpesendingsturer men også flere 
turer i kombinasjon med buss. I år kan vi også tilby en spesiell busstur til Ukraina. 

Vårt gode samarbeid med Aure Reiseservice as og Lars Fladseth vil fortsette 
fremover. Våre selskaper tilbyr i år flere turer til inn- og utland samt en 
mengde dagsturer i vårt nærområde. Vi skreddersyr også lengre og kortere 
turer innen Norge og Norden for ditt lag eller forening. Med dette ønsker 
Tornes Turbusser gamle og nye kunder hjertelig velkommen til en ny, inn-
holdsrik og spennende sesong med et assortert utvalg av turer.

Med vennlig hilsen  
Jan Tore Tornes

Etter 25 år som turoperatør i bransjen, er jeg utrolig takknemlig av 
å kunne se meg tilbake etter mange vellykkede år med turer i inn- og 
utland, inkludert mange glade og fornøyde gjester fra nord til sør i 
landet! 

Årets jubileumsprogram blir på mange måter spesiell ettersom vi 
denne gangen sammen med vår samarbeidspartner i mange år, Tornes 
Turbusser fra Tornes i Romsdal deler program med oss. Samarbeidet oss 

imellom har gått på tvers av firmaene hvor vi har leid tjenester av hverandre de siste 5 årene, et samarbeid 
som bare har blitt tettere og tettere de siste årene. Det var derfor naturlig for oss i jubileumssesongen å dele 
program ettersom Tornes også feirer 25 år i transportbransjen, vi kan dermed vise til totalt 50 års erfaring 
innen buss- og andre transportoppdrag. 

Aure Reiseservice as vil også i år arrangere sine faste avganger med Spa-turer til Toila i Estland. Avganger 
med utgangspunkt i Midt Norge og Nord Norge (Mo i Rana og Lofoten). Vi er også i år stolt av å kunne 
presentere to 7 dagers jubileumsturer, en til Finland og en til Sørlandet. Dette er turer vi har god erfaring 

med fra tidligere år, og vi gleder 
oss stort til å gjennomføre disse 
turene som inneholder masse 
spennende opplevelser underveis. 
Vårt program inneholder også 
et assortert utvalg av dagsturer i 
Midt Norge med utgangspunkt fra 
Nordmøre. Vi gleder oss stort til 
atter en ny sesong, og ønsker deg 
velkommen på tur! 

Med vennlig hilsen
Lars Fladseth
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Estland – Toila med buss
Avreisested Dato Pris

    
 Aure – Hemne – Trondheim

  Kristiansund –  Molde -  Ålesund - 
Sunndalsøra - Aure

Leknes i Lofoten

Mo i Rana

  
  22.04*, 20.05, 19.08.

 22.04* - ikke nattkjøring.

  
  17.06 - 19.08 - ikke nattkjøring.  

       02.09 - ikke nattkjøring 

kr. 9.650-
   

«  10.700,-

«  11.400,- 
  

 « 10.500,-              

* Disse turene inkluderer ekstra overnatting/overnattinger
Tillegg for utvendig lugar: 400,-. Tillegg for enkelt lugar: kr. 600,- per. person t/r.

Tillegg for enkeltrom 1260,-.

Tlf.: 71 64 66 56 - 917 10 394
Hjemmeside: www.aure-reiseservice.no

e-post: lars@aure-reiseservice.no

Toila Spa Hotel

Bussene:
Reisen skjer i moderne turistbusser. Alle har reguler-
bare seter, aircondition, TV/video og WC.

LØRDAG/SØNDAG 
Bussavganger lørdags kveld/natt til søndag.
Søndag morgen gjør vi et frokoststopp i 
Sverige, dette måltidet er inkludert i reisens 
pris.
Ankomst til Stockholm i god tid før båtavgang 
søndag ettermiddag. Etter innsjekking på 
lugarene blir det middag i restauranten mens 
vi nyter utseilingen gjennom Stockholms vakre 
skjærgård. Om bord finnes taxfree butikker, 
barer og underholdning av ulike slag.

MANDAG
Stor frokostbuffet før skipet ankommer  
Tallinn på formiddagen.
Vi gjør en kort stopp i byen før vi begir oss 
mot Toila, ca. 2 timers kjøring.

MANDAG - SØNDAG
Opphold ved Toila Spa Hotell med hel- 
pensjon, inntil 3 daglige behandlinger, samt 
tilbud om utflukter.

SØNDAG MORGEN
Etter frokost laster vi opp bussen for hjem-
turen, første etappe mot Tallinn går via  
Rakvere. Ankomst Tallinn midt på dagen.

Vi oppholder oss i Gamlebyen i Tallinn, intill 
båten går til Stockholm.  
Avreise klokken 18:00.
Om bord på båten har man litt tid til  
disposisjon før middagen på kvelden.

MANDAG
Frokost under innseilingen til Stockholm og 
ankomst på formiddagen. Etter tollkontrollen 
entres bussen og hjemturen starter. 

Vi gjør et lunsjstopp på ettermiddagen, 
 og dette måltidet er inkludert i prisen.

Bussturer til Estland Til Estland med fly
Flyreisen går med rutefly fra Oslo, Trondheim, Molde og  
Ålesund til Tallinn (mandag til mandag).
Transport fra flyplass til hotell, opphold som på bussturene.
Transport fra Toila til hotell sentralt i Tallinn på søndag, en natt i 
dobbeltrom inkludert frokost, før retur med fly til Oslo på mandag.
Tillegg for tilslutningsfly fra andre byer i Norge og eventuelt enkelt-
rom.

Toila SPA ligger landlig til i frodig natur ved Finskebukta 
i Ida- Virumaa fylke, nord-øst i Estland. Hotellets mål er 
å gi varierte behandlinger av best mulig kvalitet, samt å 
sørge for at ditt opphold er så behagelig og utbytterikt som 
mulig.

Hotellet har 143 rom, et stort oppvarmet svømmebasseng (minimum 28 grader), trimrom og sauna. Behandling/SPAsenter som tilbyr så vel behandling for de fleste plager som 
rene velværebehandlinger.

Tre måltider daglig som inntas i spisesalen er inkludert i prisen. Det er også en á la carte restaurant, bar 
og minimarked med priser som for oss nordmenn er meget lave.

Estland – Toila med fly 
Avreisedato Hjemreise Pris

24.04 01.05 9.150,-
22.05 29.05 9.150,-
21.08 28.08 9.150,-
04.09 11.09 9.150,-
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FOR DETALJERT PROGRAM, TA KONTAKT, ELLER SE VÅR HJEMMESIDE: www.aure-reiseservice.no
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FINLAND

22.06.  FRÆNA- MOLDE - AURE - TRONDHEIM - ØSTERSUND 
Avgang fra Romsdal - Nordmøre og Sør Trøndelag  morgen/formiddag. Påstigning etter avtale, bekreftes i god tid før 
avreisedagen. Ankommer tidlig på kvelden Østersund for middag og overnatting.

23.06. ØSTERSUND - UMEÅ - VASA 
Tidlig frokost på hotellet før vi igjen setter oss i bussen for neste etappe gjennom Sverige via Sollefteå, Kramfors samt 
Höga Kusten til Umeå. Herfra tar vi fergen Wasaline som har avreise tidlig på ettermiddagen til  Vasa. Ved ankomst Vasa 
tidlig på kvelden sjekker vi inn på vårt hotell midt i sentrum for middag og overnatting. 

24.06.  VASA - LAHTI 
Før vi forlater hotellet spiser vi frokost. Senere laster vi opp bussen igjen for neste etappe gjennom  “de tusen sjøers land”,  
men før vi forlater Vasa bør vi få med oss en liten runde på populære salutorget. Utpå formiddagen setter vi kursen mot 
Lahti. Dagen består forøvrig av flere spennende avstikkere bl.annet til Tammerfors,  glassfabrikken Ittala samt  
Hämeenlinna. Vi lover en spennende og innholdsrik dag mot skimetropolen Lahtis. Middag etter at vi har installert oss 
på vårt hotell i sentrum. 

25.06.  LAHTI - HELSINGFORS 
Vi spiser frokost på hotellet, før vi gjør oss bedre kjent i byen som gjennom historien har hatt mangt et basketak med 
norske skiløpere både i bakken og i langrennsporet. Et besøk i hopparenaen hører derfor med i vår sightseeingrunde før 
vi setter kursen mot hovedstaden Helsingfors. Her møter vi vår lokalkjente guide som tar oss med på en 2 timers sight-
seeing i en by full av historie og ikke minst arkitektoniske og storslåtte byggverk. Senere sjekker vi inn på vårt hotell i 
sentrum for middag og overnatting.

26.06. HELSINGFORS  
Frokost på hotellet før vi begir oss ut i hovedstaden på egen hånd. Her er det meget å velge i, alt fra besøk på Kauppatori/
Salutorget hvor bønder og fiskere kommer inn tidlig på morgenen for å selge sine varer, til Senatstorget ved Domkirken 
med de mange salgsboder som selger alt fra souverir til strikketøy. Mange trivelig uterestauranter ligger også i dette om-
rådet. Tidlig på ettermiddagen kjører vi til havnen og stiger ombord i fergen Ms Silja Symphony som har avreise kl.17.00 
til Stockholm. Middag ombord etter avgang.

27.06 STOCKHOLM - ØSTERSUND 
Før ankomst til den svenske hovedstaden spiser vi frokost ombord. Vel ombord i bussen igjen møter vi vår svenske 
guide som tar oss med på en 2 timers spennende runde i Stockholm sentrum, og vi besøker bl.annet Gamla Stan samt 
fornøyelsesparken Grøna Lund. Senere setter vi kursen mot Østersund for middag og overnatting.

28.06. ØSTERSUND - HJEM 
Vi spiser frokost på vårt hotell før vi forlater byen og begir oss på siste etappen hjemover mot Trøndelag og Møre & 
Romsdal via Storlien og Trondheim. Forholdsvis tidlig hjemkomst til våre respektive bosteder.

            VEL MØTT TIL EN SPENNENDE OG INNHOLDSRIK TUR!
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7 dagers Finland
22.06. - 27.06.2017

Bli med på årets Jubileumstur i dobbel forstand!
Aure Reiseservice as jubilerer etter 25 år som frittstående reiselivsbedrift. Jubilerer gjør også 
Finland  “de tusen sjøers land” som selvstendig nasjon i 100 år. Dette må feires, så derfor drar 
vi til vårt spennende, eksotiske og trivelige naboland i øst. Valget av Finland som jubileumsdes-
tinasjon er ikke tilfeldig valgt. Dit hadde  vi uttallige turer på 80 tallet, men da i HOB Reisers 
regi. Vi ønsker derfor i jubileumssesongen å lage et tilsvarende turarrangement som inneholder 
masse spennende og interessante opplevelser underveis. 

Vi besøker igjen Vasa, Ittala/glassfabrikken, skimetropolen Lahti, samt hovedstaden  
Helsingfors m.m. Oppholdet her avsluttes med en herlig båttur med Tallink/Siljas flotte ferge  
M/S Silja Symphony som tar oss komfortabelt over Østersjøen til Stockholm. 

     Pris kr. 9.750,-
         Tillegg for enkeltrom 5 netter kr.  2.150,- Tillegg for lugar 1 natt kr. 150,-
Inkludert i prisen:  •turistbuss •ferger •hotell 5 netter •guide •7 middager •6 frokoster
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29.07.  AURE - MOLDE - VOSS 
Avgang tidlig morgen fra Aure, Tustna og Kristiansund samt Molde. dernest fortsetter vi via Vestnes og Ørskogfjellet til 
Sulesund for ferge til Festøya. Vi fortsetter så via Ørsta - Volda - Hornindal - Stryn samt Skei i Jølster til Sogndal.  
Siste fergeoverfart i dag går fra Hella til Vangsnes, derfra kjører vi siste etappen via Vikafjellet og fram til Voss.  
Middag og overnatting på Mykdalen Hotell like utenfor Voss sentrum. 

30.07. VOSS - FLEKKEFJORD 
Etter vår første natt hjemmefra, spiser vi frokost før vi igjen møtes i bussen for neste etappen mot “det blide Sørland”.  
I løpet av dagen passerer vi mange kjente steder som Ullensvang, Tyssedal, Odda Haugesund, Kårstø og Stavanger.   
Vi ankommer Flekkefjord og vårt hotell Maritim Fjord Hotell utpå kvelden for middag og overnatting.  

31.07.  FLEKKEFJORD 
Etter en rolig morgen og en lang og god frokost på hotellet gjør vi oss litt kjent i nærområde enten til fots, eller med bus-
sen. Her i denne typiske og koslige sørlandsbyen vil vi nyte på egen hånd, men også hvis det er interesse for det, en liten 
busssightseeing til bl. annet det flotte utsiktsplattået ovenfor byen. Middag og sosialt samvær om kvelden. 

01.08. FLEKKEFJORD - KRISTIANSAND 
Vi spiser frokost på hotellet før vi igjen setter oss i bussen for en ny og spennende etappe gjennom koselig og idyllisk  
sørlandsk småbylandskap til Kristiansand. I løpet av kjøredagen passerer vi flere kjente byer og tettsteder som Farsund, 
Lyngdal og Mandal. Vi gir oss god tid på denne forholdsvis korte kjøredagen, og stopper på flere av de nevnte småbyene 
underveis. Tidlig  på kvelden ankommer vi  Kristiansand og vårt hotell Ernst som ligger midt i sentrum av  
sørlandshovedstaden. Middag spiser vi på hotellet om kvelden.

02.08. KRISTIANSAND - SANDEFJORD 
Frokost på hotellet før vi begir oss i veg på neste etappe mot hvalfangstbyen Sandefjord. Også i dag gir vi oss god tid på 
turen, og vi gjør forskjellige avstikkere underveis til bl.annet Arendal og Kragerø. Sistnemnte ligger meget idyllisk til med 
en skjærgård som virkelig utgir seg for å være typisk sørlandsk. Som en stor molo ytterst mot Skagerak ligger Jomfruland 
som et værn mot dette imponerende skjærgårdslandskapet innover mot Kragerø. Hvis det er interesse for det kan vi 
arrangere tur med Kragerøfergen utover for å oppleve dette fantastiske landskapet.  
Etter atter en innholdsrik dag ankommer vi Sandefjord og Park Hotell for middag og overnatting.

03.08. SANDEFJORD - GJØVIK 
Før vi tar fatt på turens nest siste etappe spiser vi frokost på vårt hotell. Senere samles vi igjen i bussen forhåpentligvis 
opplagt og uthvilt for en ny dag med masse nye og spennende opplevelser underveis til Gjøvik via Hadeland.  
I løpet av dagen passerer vi Tønsberg, Horten, Drammen, Hønefoss og Jevnaker. Dagens hovedstopp tar vi ved  
Hadeland glassverk midt på dagen. Senere passerer vi Gran og Raufoss før vi ankommer Gjøvik tidlig på kvelden for 
middag, overnatting og sosialt samvær.

04.08. GJØVIK - HJEM 
Vi spiser frokost på vårt hotell før vi forlater byen og begir oss på siste etappen hjemover mot Møre & Romsdal via  
Lillehammer, Dombås, Åndalsnes og Molde. Middag spiser vi på Dombås midt på dagen. Retur hjem tidlig på kvelden.
            

VEL MØTT TIL EN SPENNENDE OG INNHOLDSRIK TUR!

SØRLANDET

7 dagers Sørlandet
29.07. - 04.08.2017

Bli med til det blide Sørland inkludert en interessant og spennende reise gjen-
nom storslått og vakker vestlandsnatur!

Sørlandet er og har alltid vært et populært reisemål innen vårt eget land blant flere generasjoner. 
Aure Reiseservice har gjennom årene hatt mange vellykkede turer dit, og ønsker igjen å invitere 
flest mulig med til denne vakre delen av landet vårt. Turen inneholder forøvrig et innholdsrikt og 
spennende opplegg ettersom vi reiser gjennom Vestlandet nedover samt innlandsnorge hjemover.  
Et lite utvalg av kjente byer vi besøker under turen: Flekkefjord, Lyngdal, Mandal, Kristiansand, 
Lillesand, Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Kragerø, Sandefjord m. flere.  

Pris kr. 9.500,-
Tillegg for enkeltrom kr. 2.200,-

Inkludert i prisen: •turistbuss •ferger •hotell 6 netter •guide •7 middager •6 frokoster
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MOBIL: +47 948 29 365
KONTORTID: man.-fre. 09:00 - 16:00

TELEFON: +47 71 26 72 70

HITRA/FRØYA
Turen inkluderer turistbuss tur/retur Nordmøre samt 
ferger, bomavgifter, kaffeservering, middag og guide. 
Vi besøker bl.annet Fillan, Hopsjøen, Sistranda og 
Titran.
Pris kr.1100,- v/min 20 stk.

SMØLA/VEIDHOLMEN
Turen inkluderer turistbuss tur/retur Nordmøre samt 
ferger, bomavgifter, kaffeservering, middag og guide.
Vi besøker bl.annet Edøy m/Gurisenteret, Vind- 
møllene, Dyrnes og Veidholmen.
Pris kr.990,- v/min 20 stk.

LØKKEN m/THAMSHAMNBANEN
Turen inkluderer turistbuss tur/retur Nordmøre, 
ferger, bomavgifter, tur med Thamshamnbanen, 
inngang Skimuseet i Rindal, kaffeservering, middag 
samt guide. m.m.
Pris kr.1250,- v/min 20 stk.

TROLLHEIMEN RUNDT
Turen inkluderer turistbuss tur/retur Nordmøre, 
ferger, bomavgifter, inngang Skimuseet i Rindal m.m.
Turen går via Oppdal, Sunndalsøra, Halsa og Rindal.
Pris kr.1050,- v/min 20 stk.

GEIRANGER
Turen inkluderer turistbuss tur/retur Nordmøre,  
ferger bomavgifter, kaffeservering, middag samt 
guide. m.m. Turen går via Molde, Sjøholt, Liabygda 
samt Eidsdal.
Pris kr.1150,- v/min 20 stk.

TRONDHEIM m/IKEA
Turen inkluderer turistbuss tur/retur Nordmøre,  
ferger, bomavgifter, kaffeservering, middag samt 
guide. m.m. Vi gir oss god tid i byen til å besøke 
IKEA samt Midtbyen. 
Pris kr.990,- v/min 20 stk.

TRONDHEIM m/BUSS & HURTIGRUTE
Vi starter med buss fra Nordmøre tidlig morgen.
Ved ankomst Trondheim entrer vi hurtigruten med
kurs for Kristiansund. Turen inkluderer: turistbuss, 
ferger, bomavgifter, hurtigruten samt middagsbuffet 
om bord. 
Pris kr.1550,- v/min 20 stk 

HJØRUNDFJORDEN
Vi reiser fra Nordmøre tidlig på morgenen med
kurs for Ålesund. Der går vi om bord i hurtigruten
som tar oss med til naturskjønne Hjørundfjorden
med Sunnmørsalpene i bakgrunn. Turen inkluderer: 
turistbuss, ferger, hurtigruten Ålesund – Urke t/r, 
middagsbuffet m.m.  
Pris kr. 1750,- v/min 20 stk.

GEIRANGER
Vi reiser fra Nordmøre tidlig på morgenen med
kurs for Ålesund. Der går vi om bord i hurtigruten
som tar oss med inn Geirangerfjorden til Geiranger
hvor vi går i land for å ta bussen hjem igjen via
Ørnevegen. Turen inkluderer turistbuss, ferger
Hurtigruten, kaffeservering, middagsbuffet m.m.
Pris kr. 1950,- v/min 20 stk.

ATLANTERHAVSVEIEN
Turen inkluderer turistbuss tur/retur Nordmøre,  
ferger, bomavgifter, kaffeservering, middagsbuffet i 
Bud samt guide undre hele turen. Vi gjør en lengre 
stopp i Kristiansund før vi fortsetter via Averøya, 
Atlanterhavsveien, Bud og Eide.
Pris kr. 1150,- v/min 20 stk.

AURE – HEMNE - HALSA
Turen inkluderer turistbuss tur/retur Nordmøre, 
ferger, bomavgifter, kaffeservering, middagsbuffet på 
Kyrksæterøra  samt guide undre hele turen. Vi kjører 
via Imarsundsambandet, Aursundsambandet,  
Tjeldbergodden, Vinjefjorden og Halsa. 
Pris kr. 1090,- v/min 20 stk.

SAMTLIGE TURER KAN GJØRES OM TIL 2 DAGERS OM ØNSKELIG!

Et lite utvalg av
DAGSTURER FRA NORDMØRE

TA KONTAKT, OG VI SKREDDERSYR AKKURAT DET OPPLEGGET DU OG DIN
FORENING/LAG ØNSKER!

5 DAGERS BERGEN 
Hurtigruten Kristiansund – Molde – Bergen. Etter ankomst Bergen, sjekker vi inn på vårt hotell som ligger 
meget sentralt til med kort veg til det meste av byens severdigheter. Her bor vi i 2 netter. Retur hjem går via 
Vikafjellet, Balestrand, Førde samt Skei. Overnatting på hjemreisen legges til Førde. Siste etappen hjem går 
så via Stryn, Hornindal, Volda, Ørsta og Ålesund. 
En spennende og innholdsrik tur som vi etterhvert har høstet  lang og positiv erfaring med de siste årene.  
Turen inneholder Hurtigruten til Bergen, overnatting  3 netter Hotell, sightseeing i Bergen m/lokal guide, 
halvpensjon på hele turen. 

2 DAGERS TRONDHEIM INKL. HURTIGRUTEN
Buss Molde – Kristiansund – Trondheim inkl. hurtigruten Trondheim – Kristiansund – Molde.  Turen starter 
fra Molde tidlig morgen, og vi kjører via Kristiansund  til Trondheim via Tustna, Aure og Hemne. Ankommer 
Trondheim midt på dagen en gang. Overnatting med middag på vårt hotell som ligger sentralt til med kort 
avstand i forhold til kjøpesentrene.
Retur med Hurtigruten neste dag etter frokost på hotellet. Lunsj serveres om bord fra midt på dagen 
mellom 11.30 – 14.00.

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON OG PRISER:       

GRUPPETURER
MED BUSS OG HURTIGRUTE
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7 dagers 
Lofoten og Vesterålen med Helgelandskysten

Avreise 19.06.2017

Vi gjentar tidligere suksess med nordlandstur. Turen inneholder i tillegg til selve bussreisen, tur med 
hurtigruten fra Sortland via Stokkmarknes, Raftsundet og Trollfjorden.

Lokalkjent sjåfør/reiseleder følger med på hele turen.

Pris fra kr. 11.950,-  Tillegg for enkeltrom kr. 2.500,- 

Turen inkluderer:
•turistbuss  •3 netter hotell i dbl. rom •3 netter i rorbu (2 soveroms) •7 frokoster •7  middager  

•utflukter •ferger og bomavgifter •guide under hele bussturen 
•hurtigruten Sortland - Svolvær

LOFOTEN & VESTERÅLEN
19.06.  FRÆNA- MOLDE -AURE - MOSJØEN

Avreise fra Fræna tidlig om morgenen, og vi kjører via Molde, Kristiansund, Aure og Trondheim.
For øvrig viser vi til påstigningstabell som sendes ut en måned før avreise. Turen fortsetter langs E6 via 
Verdal, Steinkjer, Grong og Majavatn. Etter at vi har lagt Sør- og Nord-Trøndelag samt litt av Nordland 
bak oss, ankommer vi Mosjøen og Lyngengården Skaret hotell for middag og overnatting.
 

20.06.  MOSJØEN - LOFOTEN
Etter en forhåpentlig god natt søvn og en bedre frokost på hotellet, møtes vi i bussen igjen for å ta fatt 
på vår andre etappe gjennom et spennende nordlands-landskap via Mo i Rana, Saltfjellet, Rognan, 
Fauske samt Hamarøya. Utpå dagen og midt på Saltfjellet passerer vi også Polarsirkelen, her gjør vi en 
liten stopp for evt. fotos og kjøp av souvernir fra butikken her. På ettermiddagen en gang tar vi fergen 
Bognes – Lødingen som tar en time over Ofotfjorden. Fra Lødingen og fram til Svolvær/Kabelvåg er det 
ca. to times kjøring igjen via Gullesfjorden og Lofast. Vel framme i Kabelvåg sjekker vi inn på trivelige 
Nyvågar Rorbuer, her venter kokken og kjøkkenet med middag. Se (www.nyvagar.no)
 

21.06.    LOFOTEN MED UTFLUKT TIL VETERÅLEN
  Etter frokost på Nyvågar samles vi i bussen igjen for turens første utflukt. I dag besøker vi 
  Vesterålen i kombinasjon med hurtigruten. Turen går via Fiskebøl – Melbu, Stokmarknes og Sortland. 
  Etappen i dag blir kun 80 kilometer totalt langs sørsiden av Hadseløya samt deler av Langøya.
  Før vi tar fatt på dagens siste kjøretappe, stopper vi på hurtigrutens hjemsted Stokmarknes, her 
  besøker vi Hurtigrutemuseet. Vel framme på Sortland går vi om bord i hurtigruteskipet ms Polarlys  
  som tar oss med sjøveien via Stokmarknes, Raftsundet og spektakulære Trollfjorden som er om lag 2  
  km. lang. Om bord finnes informasjon om det store Trollfjordslaget som utspant seg den 6.mars 1890  
  mellom robåtfiskerne og dampbåtene som forsøkte å stenge fiskerne ute fra fjorden under torskefisket. 
  Etter en innholdsrik og spennende ettermiddag ankommer vi Svolvær og etter hvert 
  Kabelvåg for middag og overnatting.

22.06.  LOFOTEN MED UTFLUKT
  Vi starter også i dag med frokost på Nyvågar før vi igjen møtes i bussen utpå formiddagen for å   
  gjøre oss bedre kjent i Lofoten, og vi besøker bl.annet Henningsvær, Leknes og utpå ettermiddagen   
  bruker vi litt tid i Svolvær. Det vil også bli tid til å besøke Lofotaquariet i løpet av oppholdet.   
  Middag på Nyvågar om kvelden før vi finner våre respektive rorbuer.
  
23.06.  LOFOTEN – MO i RANA
  Før vi laster opp bussen for å starte på returen sørover, spiser vi frokost. Første etappen i dag går til   
  Leknes, Reine og Moskenes hvor vi tar ferge over til Vestfjorden til Bodø. Forholdsvis lite tid i bussen  
  i dag da vi kun skal forflytte oss til Mo i Rana. Her skal vi overnatte til nest siste dag før vi tar fatt på  
  atter en spennende etappe langs med kystriksveien. Middag på hotellet som ligger midt i sentrum.

24.06.   MO i RANA – RØRVIK
  Frokost på hotellet før vi møtes i bussen for nest siste etappe langs med Helgelandskysten og 
  kystbyene Sandnessjøen og Brønnøysund. Første etappen går via Korgenfjellet til Mosjøen for så å 
  kjøre langs med Vefsnfjorden og Botnfjorden til Sandnessjøen. For å krysse fjorder og sund består   
  dagen av flere spennende fergestrekninger. Vel framme i Rørvik tidlig på kvelden en gang, sjekker 
  vi inn på Kysthotellet for middag og overnatter.

25.06.  RØRVIK – AURE – MOLDE - FRÆNA
Før vi tar fatt på turens siste etappe, spiser vi frokost på hotellet. Turen i dag går så via Høylandet, 
Grong, Steinkjer, Trondheim og videre hjem. Middag spiser vi underveis. 

LOFOTEN OG VESTERÅLEN

- 13 -- 12 -



NETTSIDE: www.tornesturbusser.no - E-POST: post@tornesturbusser.no

MOBIL: +47 948 29 365
KONTORTID: man.-fre. 09:00 - 16:00 - TELEFON: +47 71 26 72 70

12 dagers til til Gardasjøen med Venezia
13 - 24 september 2017

Italias største innsjø, Lago de Garda, er alt hva du begjærer av naturskjønne opplevelser kombinert 
med historisk sus og en lun og varm atmosfære. Dolomittene og subtropisk klima med palmer og 
arkitektoniske fasader som tar oss mange hundre år tilbake. Men før vi kommer dit passeres de 
majestetiske alpene gjennom Brennerpasset fra tyrolebyen, Innsbrück. 

Historien kan du se overalt i arkitekturen og de mange monumentale minnesmerkene i 
gammlebyene. Vi tar selvfølgelig en dagstur til Venezia, samt div. utflukter til fantastiske steder. 
Valfartskirken, Santuario Madonna della Corona, som ligger innhogd i fjellsiden og vingården Maso 
Roveri er noen av høydepunktene.En båttur på innsjøenmed lunsj, blir det også tid til. 

Vi benytter DFDS Seaways ved utreise og Color Line tilbake til Oslo.

Pris fra kr. 15.400,- pr. pers.   Tillegg for enkeltrom kr. 2.500,-

Turen inkluderer: •Reise med moderne turbuss t/r •1 natt med DFDS,s ferge Oslo-København 
i 2 sengs innv lugarer •1 natt med Color Lines ferge Kiel-Oslo i 2 sengs innv lugarer •1 natt på 

Ramada Treff i Halle. •1 natt på Grauer Bär Innsbrück.•Tyroleraften i Innsbruck •5 netter 
på Hotel Caravel i Torbole ved Gardasjøen •1 natt på Arvena Park Hotel i Nürnberg •Båttur 
m/lunsj på Gardasjøen •Vinsmaking på vingården Maso Roveri, samt besøk i valfartskirken 
Santuario Madonna della Corona •1 natt på Inter City Hotel i Celle •11 frokoster •2 lunsjer 

•12 middager

Tillegg for: •Enkel lugar Oslo-København og Kiel-Oslo kr. 800.- 
•Enkeltrom 9 hotellopphold kr.2200.-

Dag 1. Onsdag 13 sept.   Til Oslo
Avreise tidlig morgen med påstigning etter avtale. Turen til Oslo går gjennom Gudbrandsdalen med pause på 
Dombås med enkel lunsj. Avreise fra Vippetangen med DFDS Seaways  kl.16:30  Stort koldtbord  like etter avreise. 
Underholdning om bord.

Dag 2. Torsdag 14 sept.  København- Halle   540 km
Frokost før ankomst København. Etter et par timers kjøring, for det meste på dansk motorvei, er vi klar til å ta ferge 
fra Gedser til Rostock. Båtturen tar drøye to timer slik at det vil bli god tid til å handle og spise. Dagens siste etappe 
går på gode motorveier gjennom tidligere østtysk landskap. Berlin passeres ut på ettermiddagen og vi kommer etter 
hvert til den lille byen Halle hvor vi skal overnatte på Ramada Hotell. Felles middag.

Dag 3. Fredag 15 sept. Halle- Innsbrück   600 km
Vi fortsetter forbi Leipzig og kommer til å passere den gamle øst/vestgrensa ved Hof. Nürnberg og München passeres 
før vi får synet av de majestetiske alpene i grenselandet mellom Tyskland og Østerrike. Grensen passeres ved 
Kiefersfelden og en time senere er vi i Tyrolerhovedstaden, Innsbrück. Etter innsjekk på hotell Grauer Bär drar vi rett 
på Tyroleraften hos familien Gundolf. 3 retters middag serveres før forestillingen.

Dag 4. Lørdag 16 sept.   Innsbrück -Torbole  220 km
Umiddelbart etter frokost tar vi en liten rundtur i denne flotte byen. Oppholdet avsluttes med et besøk på «Tiroler 
Landesmuseum» for å se det runde maleri. Dette er et helt fantastisk maleri som viser slaget ved Berg Ischel da 
motstandshelten Andreas Hofer og hans tapre menn kjempet forgjeves mot Napoleons hærstyrker. Etter hvert setter vi 
kursen over Brennerpasset, men kjører først et lite stykke av den gamle ferdselsåren opp til passet før vi klatrer opp 
på motorveien ved Matrei. Opplevelsen det er å reise denne strekningen må bare oppleves. Totalt 40 km motorvei, 
hvorav 10 km er broer. Denne strekningen knytter nord og sør-Europa sammen. Byene Vipeteno, Bolzano og Trento 
passeres før vi finner Hotell Caravel som ligger i Torbole sul Garda ved den nordlige delen av Gardasjøen.

Dag 5-6-7 og 8.
I 5 netter bor vi på dette 4 stjerners hotellet og første dag blir helt bussfri. En dag går turen til «Adriaterhavets 
dronning»,Venezia.  Hele dagen vil gå med og det blir sen middag om kvelden på hotellet i Torbole.  En annen dag 
blir det vingårdsbesøk, men først etter å ha besøkt den spesielle valfartskirken Santuario Madonna della Corona. Den 
siste dagen går vi om bord i en av rutebåtene på innsjøen og får en reise på soldekket kun avbrutt av lunsj. Bussen 
henter oss på nærmere avtalt sted.

Dag 9 Torsdag 21 sept.   Torbole / Nürnberg       540 km
Oppholdet her i Torbole er slutt og vi setter kursen mot «autostradaen» ved Rovereto. Synet av naturen gjennom 
Brennerpasset kan nytes nok en gang og snart passeres Innsbrück. Denne gangen velger vi en annen vei til Tyskland, 
nemlig opp til kjente Seefeld for ta lunsjpausen i en typisk ”Tyrolerlandsby”. Veien videre går over grensen til 
Tyskland ved Sinnwald og snart passeres Garmich Partenkirchen, kjent navn fra nyttårs-hopprennet. Munchen ligger 
kun en times kjøring nordover og ut på ettermiddagen finner vårt hotell Arvena Park Hotel i Nürnberg. Felles middag.

Dag 10.  Fredag 22 sept. Nürnberg- Celle  ca.500 km
 Avreise fra hotellet og byene Leipzig og Magdeburg og Braunschweig passeres. Dagen er en ren transportetappe etter 
gode motorveger nesten helt frem til bindingsverkbyen Celle. Vi bor flott og sentralt på InterCity Hotel.

Dag 11. Lørdag 23 sept.  Celle- Kiel   ca.220 km
Etter frokost tar vi fatt på strekningen mot autobahn på tur mot Kiel. Hamburg passeres via Elbetunnel og etter nok 
en times kjøring ankommer vi Schleswig-Holsteins hovedstad Kiel. Vi reiser med en av Color Lines cruiseferger 
(også kalt verdens flotteste cruiseskip med bildekk) 20 timers reise til Oslo med fantastisk aftenbuffet og etterpå et 
forrykende show med sang og dans.

Dag 12. Søndag 24 sept.  Oslo- Heim                
Vi ankommer Oslo kl.10:00 og tar fatt på hjemveien. Ut på ettermiddagen ankommer vi Dombås hvor vi skal spise en 
god, norsk middag på Frichs kafeteria. Siste etappe går til de respektive hjemstedene.

Merk info: om pass
Selv om Schengenavtalen om passfrihet gjelder ber vi om å ta med pass. Dette med bakgrunn
i økt kontroll iforb. med flyktningestrømmen.

Valuta:Euro

GARDASJØEN
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24.09. TORNES - TRONDHEIM 
Avgang fra Romsdal - Nordmøre og Sør Trøndelag  ettermiddag /kveld. Påstigning etter avtale.

25.09. TRONDHEIM - NYNÄSHAMN 
Etter første etappen gjennom Sverige, spiser vi frokost i Sundsvall. Vel framme i Nynäshamn utpå ettermiddagen entrer 
vi Polferries som har avreise kl.18.00 til Polen. Overfarten over Østersjøen tar 18 timer. Middagsbuffet ombord etter 
avgang.

26.09. GDANSK - LUBLIN 
Frokost om bord i Polferries. Vi ankommer Gdansk i Polen kl 12.00. Byen er  den største havnebyene nord i Polen. Vi 
kjører ut av Gdansk på et veinett som nesten tar pusten fra en vanlig  norsk billist. Senere settes kursen  mot Warszawa 
og Lublin, sistnemnte betraktes som grensebyen til Ukraina fra vest. Her overnatter vi på et bra mellomklassehotell. 
Middag etter ankomst.

27.09.  LUBLIN - KIEV 
Vi spiser frokost på hotellet før vi kjører mot grensen til Ukraina; Dorohusk/Jagoden. Her ved grensepasseringen må 
vi ha våre pass klare for grenspolitiet. Vi drar nå ut av EU-Schengen og inn i en ukjent del av verden for de fleste. Våre 
ukrainske guider/reiseledere ankommer bussen. Etter at vi har kommet vel inn i Ukraina fortsetter ferden de 45 milene 
mot storbyen Kiev med sine 5 millioner innbyggere.  Vi stopper underveis for mellommåltid etter ønske i Rovno, som 
er en av de store gjennomfartsbyene i Vest-Ukraina. Middag om kvelden på hotellet i Kiev etter ankomst.

28.09. - KIEV  
Frokost på hotellet før vi begir oss ut i hovedstaden. Her er vi på historisk, europeisk grunn med betydning for vår 
egen historie. Gamlebyen, katedraler  m.m..  Forøvrig under oppholdet vil vi besøke krigsminneplassen Babi Jar, hvor 
vi får høre historien om Europas største massakre som ble begått av Nazi-Tyskland. Guidingen her vil være på en-
gelsk, men vi får norsk tolk til å oversette/tolke. Vi får ellers et godt innblikk i den nye Ukrainske stat. Besøk på Maj 
Dan-plassen hører også med i oppholdet her. Middag spiser vi på vårt hotell hver kveld.

29.09. KIEV 
Turens første hele fridag som kan nytes på egen hånd, eller sammen med gruppen. Her i denne enorme byen finnes 
mengder av muligheter og attraksjoner, så her er det bare å velge å vrake.

30.09. KIEV - KHEMELNYTSKYI 
Frokost på hotellet før vi tar avskjed med Kiev og begir oss på vei mot Zhytomyr Starokostiantyniv og Khemelnytskyi, 
retning sørvest.  Vi tar våre nødvendige stopp underveis for evt. toalett, kaffe evt. noe å bite i.  På ettermiddagen kom-
mer vi til Starokostiantyniv og besøker Holodomoremuseet,  der vi får høre om Stalins forsøk på å utrydde det ukrain-
ske folk i 1932-33. På kvelden ankommer vi  vårt hotell i Khemelnytskyi for middag og overnatting.

01.10. KHEMELNYTSKYI 
Etter frokost blir det en tur på Ukrainas største utendørsmarked. Det må bare oppleves! Her ligger små handelsboder 
tett i tett og det blir mye forskjellig å se på. Vi har fått folk fra den lokale menigheten til å være våre hjelpere denne 
dagen. Vi deler oss i grupper på 2-3 personer og får en engelskspråklig guide på hver gruppe. Hver gruppe bestemmer 
selv opplegg og pauser. Lunch spiser vi i menighetslokalet til den lokale pinsemenigheten som årlig de siste 20 årene 
har mottatt hjelpesendinger fra Nordmøre & Romsdal. Vi får også høre korsang av ungdommene der. På kvelden blir 
det middag på hotellet vårt.

02.10. KHEMELNYTSKYI -  KAMYANETS-PODILSKYI 
Frokost på hotellet før vi tar farvel med Khemelnytskyi og setter kursen mot Kamyanets Podilskyi. Etter ca 1.5 timer 
stopper vi ved det jødiske minnesmerket i  Smotrych. Dette krigsminnestedet har fått en ekstra minnestein som gave 
fra Norge i 2013. Lunch på Cafe Sita midt på dagen med lokale innslag og historien om ukrainas periode under Tyrkia. 
På kvelden kjører vi til vårt hotel i Kamyanets-Podilskyi for middag og overnatting.

03.10. KAMYANETS-PODILSKYI 
Etter felles frokost blir dette dagen «på egen hånd» . Det er mye en kan velge mellom å oppleve her i denne byen som 
ligger under Unescos verdensarvs-liste. Historisk fort/gamlebyen m.m.., for ikke å glemme byens berømte marked. 
På ettermiddagen arrangerer vi busstur til Maco Donavjevtsi og Sokolivka der vi ser et lite landsbybilde av den ypper-
ste sovjetiske karakter, med sanatorium med mer. Et lite stykke sovjethistorie relativt inntakt. Middag på hotellet om 
kvelden.

04.10. KAMYANETS-PODILSKYI -  WARSZAWA 
Etter frokost på hotellet setter vi etter hvert kursen hjemover. Vi stopper i Lviv ved et stort kjøpesenter hvor det finnes 
flere reestaranter for de som ønsker seg en matbit.  Grensepassering utpå ettermiddagen en gang. Etter å ha kommet 
gjennom kontrollpostene på grensestasjonene og vel inn i Polen, fortsetter vi igjen via Lublin til Warszawa. Vi  spiser 
middag underveis denne dagen for å unngå sen middag på hotellet.

05.10. WARSZAWA - GDANSK 
Før vi forlater hotellet og Warszawa spiser vi en god frokost, og senere møtes vi i bussen for nest siste etappe hjemover 
mot Gdansk. Her tar vi båten til Sverige. Polferries; Gdansk - Nynäshamn med avreise kl.18.00. Middag ombord.

06.10. NYNÄSHAMN - HJEM 
Vi ankommer Nynäshamn med Polferries i 12 tiden. Da er det siste bussetappe hjemover via Østersund - Storlien og 
Trondheim. Vi ankommer Trøndelag og Møre & Romsdal på natten. 

13 dagers Ukraina
24.09. - 6.10.2017

Bli med på en reise utenom det vanlige, full av kulturhistoriske opplevelser 
underveis til og fra hovedstaden Kiev.

Tornes Turbusser har gjennom årenes løp tilbakelagt utallige turer til dette innholdsrike og 
spennende landet som grenser mot Russland,  Hviterussland, Romania, Albania, Moldova og 
Polen. Ukraina er mest av alt kjent som Europas kornkammer nr.1, her passerer du kornåkrer 
som strekker seg langt utover hva øyet rekker å se. 

Landet er forøvrig kjent for sin store gjestfrihet, her føler vi oss veldig velkommen. Turen  
inneholder busstur gjennom Sverige med ferge fra Nynäshamn til Gdansk, så gjennom Polen 
via Warszawa og Lublin til Ukrainas grense. Herfra fortsetter vi korteste veien til Kiev. Etter at 
vi har besøkt hovedstaden og oppholt oss der i 3 netter, beveger vi oss videre sørvest gjennom et 
spennende landskap med mange interessante avstikkere som inkluderer flere hyggelige besøk og 
opplevelser 

Pris kr. 16.450,-
Tillegg enkeltlugar kr. 800,- enkeltromstillegg/lugar kr. 3.200,-

Turen inkluderer: 
•turistbuss •fergeoverfarter •hotell i 10 netter •guide

•sightseeinger •13 frokoster •13 middager •2 lunsjer •div. inngangsbilletter

UKRAINA
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HITRA/FRØYA
Turen inkluderer turistbuss tur/retur Romsdal samt ferger, 
bomavgifter, kaffeservering,middag og guide.
Vi besøker bl.annet Fillan, Hopsjøen, Sistranda og Titran ytterst 
ute mot norskehavet.
Pris kr.1100,- v/min 20 stk.
         
SMØLA/VEIDHOLMEN
Turen inkluderer turistbuss tur/retur Romsdal samt ferger, 
bomavgifter, kaffeservering, middag og guide. Vi besøker 
blant annet Edøy m/Gurisenteret, Vindmøllene, Dyrnes og 
Veidholmen.
Pris kr.990,- v/min 20 stk.
  
TRONDHEIM m/IKEA
Turen inkluderer turistbuss tur/retur Romsdal samt ferger, 
bomavgifter, kaffeservering, middag samt guide. 
Vi gir oss god tid i trønderbyen til å besøke IKEA samt 
Midtbyen m.m.
Pris kr.990,- v/min 20 stk.
    
GEIRANGER
Turen inkluderer turistbuss tur/retur Romsdal samt ferger, 
bomavgifter, kaffeservering, middag samt guide. m.m. 
Vi kjører via Sjøholt, Liabygda, Eidsdal samt Ørnevegen.
Pris kr.1150,- v/min 20 stk.   
    
BRANDAL m/ISHAVSMUSEET
Turen inkluderer turistbuss tur/retur Romsdal samt ferger, 
bomavgifter, kaffeservering, middag, guide og inngang på 
Ishavsmuseet + sightseeing i Ålesund og omegn.
Pris kr.1100,- v/min 20 stk.

HELLESYLT/STRYN
Turen inkluderer turistbuss tur/retur Romsdal, ferger,    
 bomavgifter, kaffeservering, middag samt guide. 
Vi kjører via Liabygda – Stranda og Hornindalsvatnet.
Pris kr.1100,- v/min 20 stk. 
      
HELLESYLT/NORANGSDALEN
Turen inkluderer turistbuss tur/retur Romsdal samt 
ferger, bomavgifter, kaffeservering, middag samt guide. 
Vi kjører via Liabygda – Stranda samt Norangsdalen. 
Retur hjem via Hjørundfjorden 
Pris kr.1150,- v/min 20 stk.

ÅNDALSNES/TROLLSTIGEN
Turen inkluderer turistbuss tur/retur fra startsted, ferger, 
bomavgifter, kaffeservering, middag samt guide. Vi kjører via 
Isfjorden til Trollstigen med retur via Tresfjorden.
 Pris kr. 1180,- v/min 20 stk.

ÅNDALSNES/BJORLI
Turen inkluderer turistbuss tur/retur startsted, ferger, 
kaffeservering, middag, inngang. Vi besøker Brøstesaga
ved Bjorli samt Slettafossen. m.m
Pris kr. 950,- v/min 20 stk.
  
AUKRA RUNDT
Turen inkluderer turistbuss tur/retur startsted, ferger,
kaffeservering, middag, inngang museum, guide.
Fra utkikksplass får vi orientering om Ormen Lange anlegget.
Pris kr.950,- v/min 20 stk.

NORDØYANE
Turen inkluderer turistbuss tur/retur startsted, ferger, 
kaffeservering og middag samt guide. Vi besøker 
blant annet Ona, Harøya Finnøy og Myklebust.
Pris kr.1050,- v/20 stk.

OTRØYA 
Turen inkluderer turistbuss tur/retur startsted, ferger,  
kaffeservering, middag, Midøya rundt samt guide. 
Pris kr. 950,- v/min 20 stk.

ATLANTERHAVSVEIEN
Turen inkluderer turistbuss tur/retur startsted,
kaffeservering, middag samt guide.
Vi kjører via Fræna, Eide og Averøya rundt 
med besøk i Kværnes stavkirke.
Pris kr. 850,-  v/min 20 stk.

KRISTIANSUND
Turen inkluderer turistbuss tur/retur startsted, 
bomavgifter, guide, kaffeservering samt middag.
Vi kjører via Eide, Averøya, Kristiansund og Gjemnes. 
Hovedstopp i klippfiskbyen inkl. sightseeing.
Pris kr. 950,-  v/min 20 stk.

BJØRNSONS RIKE
Turen inkluderer turistbuss tur/retur startsted, 
kaffeservering, middag, inngang museum samt guide.
Vi kjører via Nesset og Eikesdal.
Pris kr. 950,- v/min 20 stk.

MOLDE
Turen inkluderer turistbuss tur/retur startsted, 
bomavgifter, kaffeservering, middag, inngang Romsdalsmuseet 
samt sightseeing med tur til Varden.
Pris kr.990,- v/min 20 stk.

ÅLESUND m/OMEGN
Turen inkluderer turistbuss tur/retur startsted, bomavgifter, 
ferger, kaffeservering, middag, inngang Sunnmøre museum, 
sightseeing inkl. Godøya og Giske samt Aksla.
Pris kr.1050,- v/min 20 stk.  

Kortreist og storslått: 
bestill av vårt utvalg av

DAGSTURER TIL OG FRA ROMSDAL

Eget turønske? Ta kontakt og vi skreddersyr et
opplegg som passer deg, ditt lag/forening! 

-DIN TUROPERATØR
Tornes Turbusser er en komplett turarrangør for ditt lag, forening, bedrift, 

menighet, vennegjeng, skole, korps osv. Vi kjører og arrangerer turer i hele Norge 
og Norden, og vi kan tilby dere en helhetlig reisepakke med transport,  

overnatting, mat samt sightseeinger, alt etter ønske. 

Våre busser har god komfort med luftkondisjonering, kalde og varme drikker, 
og selvfølgelig erfarne og blide sjåfører.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!

Signatur Reiser blir vår framtidige logo som vil synes på våre busser og prospekt!
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REISEVILKÅR
Den reisende er forpliktet til å sette seg inn i ”Alminnelige vilkår om 
pakkereiser” og ”Spesielt for bussreiser med Aure Reiseservice AS”. Disse 
vilkårene er basert på:
*Lov om pakkereiser av 25.08.95
*Reviderte alminnelige vilkår for pakkereiser, i.h.h.t. samarbeide mellom 
DNR og FO. Det tas forbehold om endringer i vilkårene som måtte bli 
gjeldende i forbindelse med nye bestemmelser, fastsatt i EU-direktivet for 
pakkereiser. Denne loven vil bli tilsendt fra oss på forespørsel.

SPESIELT FOR BUSSREISER MED AURE REISESERVICE AS OG 
TORNES BUSSREISER:
Påmelding og betaling
Etter påmelding vil den reisende omgående motta en depositumsfaktura 
fra Aure Reiseservice AS. Påmelding er bindende for den reisende når 
depositum kr. 1.000,- pr. person er mottatt av arrangøren. Betalingsdatoen 
er 7 dager etter fakturadato, dog senest 45 dager før avreise. Depositumet 
fratrekkes når sluttoppgjøret foretas, sluttoppgjør forfaller til betaling 45 
dager før avreise, bestillinger som foretas 45 dager eller senere forfaller til 
betaling umiddelbart. Ved bestilling blir deltakeren tilsendt ”Bekreftelse og 
reisebevis”, dette gjelder som billett når hele reisens pris er betalt. Kontrol-
ler omgående at bekreftelsen er korrekt i.h.h. til bestillingen. I tvilstilfelle 
kontaktes Aure Reiseservice AS.
Reisen kan ikke betales med kredittkort/bankkort direkte hos Aure Reise-
service AS
Avbestilling
Den reisende kan avbestille turen etter følgende regler:
* Tidligere enn 45 dager før avreise: Depositum tilbakebetales med fradrag 
av et ekspedisjonsgebyr på kr. 300,- pr. person.
* 45 – 15 dager før avreise: Depositumet tilbakebetales ikke.
* 14 – 8 dager før avreise: 50% av turprisen belastes.
* De siste 7 dager før avreise: Ingen refusjon.
Når en eller flere i samme reisefølge avbestiller og reisens pris er basert på 
at to eller flere deler rom, har arrangøren rett til å ta tillegg for resterende 
person(er) i henhold til gjeldende prisliste.
Avbestilling p.g.a. sykdom
Hvis man i sine forsikringer ikke har avbestillingsbeskyttelse, kan en slik 
tegnes hos Aure Reiseservice AS. Prisen er f.t. 6% av reisens totale pris. 
Forsikringer 
Ved reiser utenfor Norge må alle våre reisende ha reiseforsikring som dek-
ker hele reisens varighet. Normalt er helårsforsikring som også inkluderer 
avbestillingsforsikring den rimeligste løsningen. Kontakt selskapet hvor du 
har dine andre forsikringer for tilbud.
Retten til å overdra reisen
Den reisende har rett til å overdra pakkereisen til en person som oppfyller 
alle nødvendige betingelser for å delta i pakkereisen, dersom han underret-
ter arrangøren om dette innen rimelig tid før reisens begynnelse. Overdra-
gelsen etter disse bestemmelser kan likevel ikke skje dersom det er i strid 
med regler arrangøren er bundet av.
Den som overdrar pakkereisen, og den som får den overført til seg selv, 
hefter solidarisk for betaling av eventuelle restbeløp og ekstra omkostninger 
som er en følge av overdragelsen.
Arrangøren beregner et administrasjonsgebyr på kr. 300,-.
Priser
Reisens pris inkluderer de ytelser som er nevnt i programmet. For eventu-
elle ekstra ytelser betales tillegg. Arrangøren forbeholder seg rett til prisen-
dringer. Prisen som er avtalt vil bli justert opp eller ned dersom det i tiden 
mellom avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i transportomkostninger, 
herunder brennstoffpriser, skatter , avgifter eller gebyrer knyttet til bruk av 
veier eller havner, eller valutakurser som er anvendt til beregning av prisen 
for reisen eller andre omstendigheter som arrangøren ikke har rådighet over 
eller burde ha forutsett.
Enkeltrom: Tillegget for enkeltrom/enkeltlugar er spesifisert i prislisten. 
Reiser du alene og ikke har noen å dele rom med, må vi dessverre belaste 
for enkeltrom/lugartillegg. Det er mulig å bestille dobbeltrom/lugar hvis det 
er to personer av samme kjønn på samme tur som ønsker å dele. Vennligst 
gi beskjed om dette er ønskelig ved påmelding., men det er ikke arrangørens 
plikt å finne noen du kan dele med. Om vi finner noen du kan dele med, vil 
vi refundere enkeltromstillegget.
Arrangørens plikter
Arrangøren skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med den rei-
sende. Arrangøren skal i de tilfeller hvor det oppstår avvik fra den planlagte 
gjennomføring, i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt 
for minst mulig ulempe. Reisearrangøren skal snarest mulig opplyse om 
forhold han forstår eller bør forstå har betydning for den reisende.

Den reisendes plikter:
Den reisende skal betale det avtalte beløp senest på det tidspunkt som er 
fastsatt i arrangørens vilkår. Vesentlig forsinket betaling anses som mislighold 
og gir arrangøren rett til å annullere avtalen, betalingsforpliktelsene står da 
fast som om det er foretatt en avbestilling.
Den reisende plikter under reisen å rette seg etter de regler og bestemmelser 
som er gitt av offentlig myndighet, arrangøren eller dennes representant, 
herunder de ordensbestemmelser som måtte være gitt av det enkelte hotell, 
transportør e.l. Den reisende må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de 
medreisende. Dersom den reisende grovt tilsidesetter sine plikter, kan han 
nektes å delta eller utelukkes fra resten av reisen uten at han kan kreve til-
bakebetaling fra arrangøren. Er reisen startet kan den reisende pålegges selv å 
bære omkostninger ved hjemreisen. Den reisende kan gjøres erstatningsans-
varlig hvis han med vilje eller grov uaktsomhet påfører arrangøren tap, bl.a. 
ved ikke å overholde de bestemmelser som er nevnt ovenfor. Den som foretar 
en bestilling for en annen person plikter å forvisse seg om at den reisende 
kan oppfylle overnevnte krav. Vi anbefaler våre gjester å gjøre seg kjent med 
turens innhold før avreise!
Mangler
Det foreligger mangler ved reisen hvis den reisende ikke mottar de ytelser 
som inngår i reisen eller hvis disse har en dårligere kvalitet enn avtalt. Følgen-
de anses imidlertid normalt ikke som mangel:
a)Forsinket avgang eller fremskutt reise som arrangøren kan godtgjøre han 
ikke er herre over.
b)Avvik fra vanlige vær – temperaturforhold eller andre forhold av klimames-
sig karakter.
c) Forhold som skyldes den reisendes egen forsømmelse.
d)Forsinkelse under transport eller avgangstider/ankomsttider når oppholdet
på reisemålet ikke forkortes med mer enn makismalt 12 timer for reiser med 
varighet over 8 døgn. Om forsinkelsen/endingen i avgangs-/ankomsttider 
skyldes eksepsjonelle værforhold eller andre lignende forhold arrangøren 
eller transportøren ikke kan ha innvirkning på, fordobles de forangitte frister. 
Prisavslag
Om mangelen ikke rettes på tilfredsstillende måte har den reisende krav på 
prisavslag. Dette gjelder likevel ikke dersom mangelen skyldes force majeure. 
Prisavslaget beregnes med utgangspunkt i reisens pris og skal tilsvare mange-
lens betydning.
Klagefrist
Hvis den reisende mener at det foreligger mangler som gir rett til prisavslag 
eller erstatning har han plikt til å gi arrangøren beskjed omgående eller så 
snart det er praktisk mulig om dette slik a at arrangøren har mulighet til å 
rette opp mangelen. Klage over mangel i forbindelse med overnattingssteder, 
maten m.v. må så vidt mulig fremsettes straks overfor hotellet eller reisear-
rangørens agent på stedet. For øvrig må klage være fremsatt senest innen 1 
måned etter reisens avslutning, med mindre særlige grunner gjør det rimelig 
å forlenge klagefristen.
Tvister
Skulle partene ikke bli enige i en klagesak kan saken bringes inn for 
”Reklamasjonsnemda for pakkereiser”.
Kjøperen aksepterer Nordmøre Herredsrett som verneting. Søksmål mot 
arrangøren eller byrå skal reguleres etter norsk rett.
Setereservasjon
Det er dessverre ikke mulig å forhånds-reservere spesiell seteplassering i 
bussen. 
Bagasje
Bagasjekapasiteten i bussene er begrenset, hver deltakers bagasje begrenses 
derfor til 1 koffert / bag /sekk (maks. 80 cm. lengde) + 1 liten veske/bag/sekk 
som kan plasseres over eller under eget sete (NB! Ikke i midtgangen).
VÅRE REISER MED FLY HAR EGNE REISEVILKÅR.

ARRANGØRER:


