Turer for
vinteren og våren 2015
- turstart fra Ålesund, Molde og Kristiansund

Dansefot Cruise med Bjørns Orkester og Anne Nørdsti til
Kiel

14.-16. mars
fra kun kr. 2.190,-

Shoppingtur til billige
København

29.-31. mars
fra kun kr. 990,-

København med overnatting på
Grand Hotel

18.-21. april
fra kun kr. 2.200,-

Gjensyn med vakre, vårkledde
Aalborg

26.-28. april
fra kun kr. 790,-

Mini cruise med Color Magic til
Kiel

04.-06. mai
fra kun kr. 1.090,-

Den ULTIMATE shoppingturen til
Nordby, Ullared og København

09.-12. mai
fra kun kr. 3.200,-

Påmelding: Telefon 98 85 97 88 / 98 24 19 28 - info@geirangertaxi.no
www.geirangerturbuss.no

Geiranger Turbil og Taxi
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Dansefot Cruise til Kiel 14.-16. mars

Vi gjentar suksessen og inviterer til nok ett På Dansfot med Bjørns Orkester og Anne Nørdsti i spissen 14. – 16. mars.
I tillegg til alle andre aktiviteter og opplevelser et cruise byr på - vi nevner i fleng: gode matopplevelser i hvilken som
helst av skipets flotte restauranter, taxfreeshopping, casino, spa - får du på våre temacruise en reise med det lille ekstra.

Bjørns Orkester

Møre og Romsdals store dansebandcowboyer Bjørns
Orkester har for lengst etablert seg i eliten blant norske
danseband. Og det skyldes ikke bare musikken. Her er en
gjeng joviale og omgjengelige musikere som er like populære
blant publikum som blant musikerkolleger over hele landet.

Anne Nørdsti

Som en av Norges mest populære artister er Anne Nørdsti
kjent for sitt følsomme og innlevende engasjement i det
hun gjør. Dette gjenspeiler også kvalitet på det hun leverer,
enten det er på plate eller fra scenen. Ingenting er overlatt til
tilfeldighetene, og hun omfavner både øret og dansefoten. .

RAINBOW

Rainbow med Lars Kristoffersen i spissen står bl.a.
for hitlåten «bye bye baby goodbye» som ble en
suksesslåt. Høsten 2012 kom de ut med en ny CD som
er en samleutgave med et godt knippe av de beste
låtene fra tidligere plater, samt noen nye melodier.

Konferansier Erik Forfod

Pris fra kr. 2.190,- pr person i dobbeltlugar.

Avreise fra Ålesund/Moa midnatt og så plukker vi opp
passasjerer på vei mot Oslo etter avtale. Avreise Oslo kl
14:00, Ankomst Kiel neste dag kl 10:00. Avgang fra Kiel kl
14:00, Ankomst Oslo neste dag kl 10:00 og Ålesund utpå
kvelden.

Husk å ta med!
Europeisk helsetrygdekort
Pass
Gyldig reiseforsikring
Godt humør og gode dansesko

Erik Forfod er Norges fremste danseband-general. Etter 15
år som programleder av radioprogrammet, ”På dansefot” i
NRK P1 med over 500.000 lyttere hver lørdag og flere tvsendinger med ”Årets danseband-melodi”, er han personen
som kjenner dansebandmusikken best her i Norge

Prisen inkluderer
Buss fra Ålesund, Molde eller Kristiansund t/r
2-døgns cruise t/r Oslo-Kiel i innvendig 3-stjerners dobbeltlugar, samt fri adgang til alt av underholdning.
Tillegg for enkeltlugar og andre lugarkategorier.
Aldersgrense 20 år.

Shopping til billige København 29.-31. mars

Opplev 2 kvelder og netter til sjøs og nesten 7 timer til lands i København, en liten reise som gir deg fri fra hverdagen.
Mye hygge, god mat, godt drikke og masse billig shopping.

Dag 1
Vi starter fra Ålesund ca. klokken 05.30, Moa ca. klokken
06.30. Og så blir det påstigning på forskjellige steder mot
Gudbrandsdalen etter avtale. Vi stopper underveis så man
kan strekke litt på beina, og på Kvam er det mulig å få seg
en matbit. Etter ankomst til Oslo går vi om bord DFDS
Seaways og har avreise mot København klokken 16.45. Vi
har gode utvendige lugarer, og det finnes restauranter i av
topp kvalitet, stor tax free butikk, flere barer og nattklubber
med dans m.m.
Dag 2
Mens vi spiser frokost kan vi nyte innseilingen til Kongens
by; København. Vi legger til kai kl 09.45
Sett gjerne av en time til å spasere fra terminalen og inn
til i Nyhavn, eller ta den gratis shuttlebussen til Nørreport
Stasjon. Med nesten 7 timer i København, ligger storbyen
for dine føtter. Nesten alle severdigheter i København
ligger i selve bykjernen. Utforsk sidegatene fra Strøget,
eller hva med spennende bydeler som Vesterbro og
Nørrebro. Besøk Torvehallerne; Københavns supre

mathall. Mulighetene er mange, men det viktigste er kanskje
tiden dere tilbringer sammen.
Avreise klokken 16.30 mot Oslo. Vi har gode utvendige
lugarer. Og i kveld kan et bedre måltid nytes i en av skipets
restauranter og kanskje avslutte med en drink i en av barene.
Dag 3
Under frokosten kan vi nyte innseilingen til hovedstaden
og vi ankommer Oslo klokken 09.45. Så tar vi fatt på veien
hjem. Vi gjør flere hyggelige stopp og kommer hjem tidlig
kveld.

Pris fra kr. 990,- pr. person i dobbellugar

Prisen inkluderer:
Buss fra Ålesund, Molde eller Kristiansund t/r
Ferge Oslo - København t/r
Utvendig 2-sengs lugar på Crown Seaways.
Enkeltromstillegg for de som reiser alene tilkommer.
Husk å ta med!
Europeisk helsetrygdekort
Pass
Gyldig reiseforsikring
Godt humør

København med hotellovernatting 18.-21. april

Nesten alle severdigheter i København ligger i selve bykjernen. Utforsk sidegatene fra Strøget, eller hva med spennende
bydeler som Vesterbro og Nørrebro. Besøk Torvehallerne; Københavns supre mathall. Mulighetene er mange, men det
viktigste er kanskje tiden dere tilbringer sammen.
Dag 1
Vi starter fra Ålesund ca. klokken 05.30, Moa ca. klokken
06.30. Og så blir det påstigning på forskjellige steder mot
Gudbrandsdalen etter avtale. Vi stopper underveis så man
kan strekke litt på beina, og på Kvam er det mulig å få seg
en matbit. Etter ankomst til Oslo går vi om bord DFDS
Seaways og har avreise mot København klokken 16.45. Vi
har gode innvendige lugarer, og det finnes restauranter i av
topp kvalitet, stor tax free butikk, flere barer og nattklubber
med dans m.m.
Dag 2
Mens vi spiser frokost kan vi nyte innseilingen til Kongens
by; København. Vi legger til kai kl 09.45 og tar oss til Grand
Hotel som er vårt overnattingssted for natten.
Det klassiske Grand Hotel lever opp til sitt navn, når det
gjelder sjarme og stil. Bygningen er oppført i 1890 og er
omhyggelig vedlikeholdt i elegant klassisk stil tilsatt alle
moderne bekvemmeligheter. Fra hotellets inngangsparti
ligger alle Københavns mange tilbud for dine føtter. For
eksempel det berømte Tivoli, masser av bra shopping, et

vel av inspirerende museer samt en mengde internasjonalt
anerkjente restauranter.
Dag 3
Avreise klokken 16.30 mot Oslo. Og i kveld kan et bedre
måltid nytes i en av skipets restauranter og kanskje avslutte
med en drink i en av barene.
Dag 4
Under frokosten kan vi nyte innseilingen til hovedstaden
og vi ankommer Oslo klokken 09.45. Så tar vi fatt på veien
hjem. Vi gjør flere hyggelige stopp og kommer hjem tidlig
kveld.

Pris fra kr. 2.200,- pr. person i dobbellugar/rom
Prisen inkluderer:
Buss fra Ålesund, Molde eller Kristiansund t/r
Ferge Oslo - København t/r
Innvendig 2-sengs lugar på Crown Seaways.
1 natt i dobbeltrom inkl. frokost på Grand Hotel

Enkeltromstillegg for de som reiser alene tilkommer.
Husk å ta med!
Europeisk helsetrygdekort, pass, gyldig reiseforsikring
og godt humør.

Gjensyn med vakre, vårkledde Aalborg 26.-28. april

Aalborg er som en eske sjokolade - den ene godbiten etter den andre dukker opp. Det gjelder også for Aalborgs shoppingliv. Aalborg er en ren fest for sansene - og shoppinggenet! I Aalborgs sentrum finner du et allsidig tilbud av spesialbutikker side om side med store varehus.
På fergen har du mange muligheter for å få en flott overfart.
Nyt et deilig måltid i en av de hyggelige restauranter med
sjøutsikt, bli underholdt av live underholdning og gjør et
kupp i en av taxfree butikkene. Og hvis du trenger avslapning, unn deg selv et besøk i den 750 kvadratmeter store
spa-avdelingen, Pure Nordic Spa. Se www.stenaline.no for
mer informasjon om hva de har å tilby om bord.

Pris fra kr. 790,- pr person i dobbeltlugar.
Enkeltromstillegg for de som reiser alene kr. 200,-

Husk å ta med!
Europeisk helsetrygdekort
Dag 1
Turen starter fra Rutebilstasjonen i Ålesund 0630, Moa ca Legitimasjon eller pass
0700 og så tar vi med deltagere etter avtale. Vi reiser videre Gyldig reiseforsikring
mot Oslo via Dombås og Gudbrandsdalen, og det blir selv- Godt humør og julestemning
følgelig muligheter for påstigning underveis. Når vi ankommer Kvam blir det stopp for lunsj. Når vi kommer til Oslo Påmelding: Telefon 98
9824
8519972888
/ 98
/ 46
97 24
73 19
34 28
går vi om bord Stena Saga. Fergen legger fra kai kl. 19.00.
info@geirangertaxi.no
Dag 2
Tidlig på morgenen ankommer vi Frederikshavn. I land er
det dekket opp frokost til oss og vi får mulighet til å gjøre litt
shopping av edlere dråper, før vi kjører mot Aallborg. Dagen
kan man nyte i Ålborg sentrum eller bli med på shopping til
Aalborg Storsenter og Bilka. Om kvelden er vi tilbake om
bord på fergen og har noen hyggelige timer på overfarten
tilbake til Oslo.
Dag 3
Etter ankomst i Oslo setter vi kurs nordover. Når vi kommer
til Nebbenes tar vi oss tid til et frokoststopp. Vi gjør også
andre nødvendige stopp underveis til Ålesund, hvor vi regner å ankomme ca. kl. 19.00.

Mini cruise med Color Magic til Kiel 4.-6. mai

2 døgns cruise på Color Magic til Kiel er som balsam for sjelen, med mange nye inntrykk, kulinariske opplevelser, hyggellige mennesker og kanskje “litt” tax free shopping.
Dag 1
Avreise med buss fra Moa, Ålesund midnatt 29/30.12.
Vi plukker opp reisende på veien mot Oslo og på
morgenkvisten stopper vi og spiser frokost. Vi går om bord
i MS Color Magic og seiler ut fra Oslo kl 14.00. Vel om
bord installerer vi oss på lugarene og har ettermiddagen
og kvelden fri til å nyte skipets mange fasiliteter. .
Dag 2
Frokosten kan nytes med utsikten av innseilingen til Kiel.
Vi ankommer den tyske havnebyen kl. 10.00 og deretter
har man noen timer til å dra på sightseeing, shoppe eller
På vei inn fjorden mot Oslo kan frokost nytes i Grand Buffet.
bare nyte tilværelsen.
Ankomst Oslo er kl 10, og deretter går vi om bord i bussen og
Det finnes mange butikker og store kjøpesentrer i Kiel. starter på hjemturen mot Ålesund. Underveis stopper vi og
Noen av dem ligger i Holstenstraße som er Tysklands eldste spiser middag. Beregnet ankomst til Ålesund er kl 19.30.
fotgjengersone. Også den restaurerte sentralstasjonen byr
På Color Magic får du alt på ett sted; restauranter for enhver
mange attraksjoner.
smak, romslige og lekre lugarer, aktiviteter for store og små
Kl. 14.00 seiler vi mot nord igjen, og kan fortsette å samt et soldekk der du kan nyte utsikt eller fint vær. Du kan
nyte av skipets mange aktiviteter. Et bedre måltid i en nyte både spa og trening med panoramautsikt, casino, live
av restaurantene, noe godt i glasset og kanskje det musikk i rolige omgivelser, disko i flere etasjer og ikke minst
internasjonale musikalshowet som arrangeres hver kveld. flotte, internasjonale musikalshow som ikke koster deg noe
ekstra. Se www.colorline.no for mer informasjon om hva de
Dag 3
har å tilby om bord.

Pris fra kr. 1.090,- pr person i dobbeltlugar.
Kontakt oss for enkeltlugars tillegg.
Husk å ta med!
Europeisk helsetrygdekort
Pass
Gyldig reiseforsikring
Godt humør

Påmelding: Telefon 98 85 97 88 / 98 24 19 28 - info@geirangertaxi.no

Shoppingtur til billige Ullared og København 9. - 12. mai

Bli med på den ultimate handleturen! Vi lover billig shopping, masse hygge og nye opplevelser. Det beste av shopping i
Sverige på Nordby og i Ullared. Så stopper vi i København for mer shopping og til slutt taxfree på båten fra København.
Dag 1.
Avreise Ålesund. Vi plukker opp reisende nedover mot
Oslo og Grensen. Vi stopper for lunsj og fordriver tiden
på bussen med quiz og annet moro der vi har fine premier
Ankomst på Rasta Nordby ca kl 18:00.
Dag 2.
Start fra Nordby etter frokost på hotellet. Frokost er inkludert i prisen. Vi kjører til Gekås Ullared der vi beregner ankomst kl 12:00. Butikken har åpent hver Søndag, og dere
har hele dagen til shopping. Ca. klokken 18.00 går vi igjen
om bord på bussen og kjører ca. en time til Quality Hotel i
Halmstad, vårt hotell for natten.
Rett ved siden av hotellet finner du Halmstads største shopCrown of Scandinavia For den som vil oppgradere til Compingsenter med over 30 butikker, apotek og vinmonopol.
modore class så går dette fint mot et lite tillegg i prisen
DFDS er en god samarbeidspartner og på båten er det god
Dag 3.
service og veldig god mat. Vi anbefaler buffet og frokost,
Etter frokost kjører vi mot København og får et par timer
Dette kan bestilles samtidig med turen.
i Kongens by for litt mer shopping og kanskje en matbit.
Klokken 15.00 kjører vi til DFDS fergen. Ombord koser
Dag 4.
vi oss med god mat, underholdning, og selvsagt taxfree
Ankomst Oslo 09:45. Vi starter reisen hjem.Vi fordriver tishopping. Vi reiser med Pearl Seaways eller
den på bussen med film og div quiz med flere premier.
Velkommen i Skandinavias største varehus!
Alt ved Gekås Ullared er stort. Meget stort. Varehuset ligger
langt ute i en skog, nord for Falkenberg i Sør-Sverige, og
ble grunnlagt allerede i 1963. Butikkarealet tilsvarer cirka
seks fotballbaner. Nesten hver fjerde svensker handlet på
Ullared i fjor. Og kjøpte klær, husholdningsartikler, mat, sesongvarer, elektronikk, leker, belysning og hobbyartikler.
Her finner du alt til hjemmet ditt – alt du klarer å romme i
en bil.

Påmelding: Telefon 98 85 97 88 / 98 24 19 28 - info@geirangertaxi.no

Alltid lave priser!
På Gekås Ullared er grunnlagt av innkjøpere. Den viktigste
grunnleggende regel er at hver gang klarer de å presse
innkjøpsprisen ned, så skal de gi fordelen videre til deg
som kunde.
Sveriges største reisemål
Ullared er rekordenes varehus. I fjor var det 4,5 millioner
kunder som kom til Ullared for å shoppe. Rekorden for antall kunder på én dag ble satt mandag den 25. juli 2011,
da 29.500 var på ellevill shopping i Ullared. I gjennomsnitt
kjører kundene 230 km hver vei for å besøke varehuset.
Sortiment og avdelinger
I Varehuset kan du finne store sortimenter innen for følgende: Dameklær, Herreklær, Barneklær, Kosmetikk, Hygieneprodukter, Boliginnretninger , Hjemmet - Elektronikk,
Hobby, Fritid, Leker, Tekstil, Husdyr, Rideutstyr, Vesker,
Babyutstyr, Belysning, Mat og mye mer.

Pris fra kr. 3.200,- pr person i dobbeltlugar.
Turstart Ålesund, Molde og Kristiansund.
Vi plukker opp gjester underveis til Oslo.
Kontakt oss for enkeltromstillegg.
Husk å ta med!
Europeisk helsetrygdekort
Legitimasjon eller pass
Gyldig reiseforsikring
Godt humør
For mer informasjon og påmelding
Telefon 98 85 97 88 / 98 24 19 28
Epost: info@geirangertaxi.no

Påmelding: Telefon 98 85 97 88 / 98 24 19 28 - info@geirangertaxi.no

Vi er lokalisert i Geiranger, i hjertet av fjord Norge.
Det blir mer og mer populært å reise med buss.
Nærheten til av- og påstigning og komfort betyr mye.
Dette er det flere og flere som oppdager. Hvorfor ikke prøve?
Vi hjelper deg å sette sammen en tur om du har ønsker for
bedriftsreiser eller klasseturer, weekend-reiser for utdrikkingslaget eller spatur for jentegjengen.
Inn- eller utland, nord eller sør, vi tar deg dit du vil
og der opplevelser venter.
Vi har stor kapasitet, også busser tilrettelagt for bevegelseshemmede.

Telefon 98 85 97 88 / 98 24 19 28 - info@geirangertaxi.no

www.geirangerturbuss.no

Geiranger Turbil og Taxi
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