
På tur i 2022

Turforslag i 2022



Per-Olav 

og 

Hans-Peter 
ønsker våre passasjerer velkommen ut på 
busstur i 2022. Vi har savnet dere.



Våre sjåfører

Øyvind TuvSigmund Rud Yngve Kristoffersen Semon Adoar



Ullared

– et eldorado for den 
kjøpelystne

Shopping i 3 dager

Vi reiser vi til Ullared for å handle. de flotteste 
julegavene. Det blir rikelig
anledning til å oppleve Ullared på sitt aller beste og fra 
sin beste side. Gekås i Ullared er 
Skandinavias største kjøpesenter og det ligger en drøy 
times tid sør for Gøteborg. Kjøpsenteret
har hele 25 000 kvadratmeter gulvareal fordelt på flere 
etasjer. Du finner det meste, alt fra dame,
herre, barne og babyklær til det aller meste til hjemmet, 
garasjen, hagen etc. 

Dag 1: Til Ullared
Vi reiser fra Sætre og Røyken, sydover igjennom 
Vestfold. I Sandefjord går vi ombord i Color Viking 
som tar oss med over til Strømstad. Etter avgang 
serveres det en deilig frokostbufeet. Fra Strømstad 
går turen sydover langs E-6 forbi Gøteborg til Ullared 
som vi ankommer cirka kl 16.00. 
Hotellet ligger rett ved varehuset. Vi sjekker inn og 
noen vil kanskje gjøre unna litt shopping 
allerede på ettermiddagen. Det er en stor restaurant 
inne i senteret og flere restauranter rett utenfor.



Ullared
Dag 2 Opphold i Ullared

Gekås i Ullared – et av Sveriges største 
handlesentrum. Siden starten i 1963 har 
foretningsideen vært og gjøre stedet attraktivt som et 
reisemål, samt at man skal ha et stort varetilbud til 
veldig gunstige priser. Her finner man klær for hele 
familien, matvarer, elektriske artikler. 

Les mer om senteret på www.gekas.se . Vi spiser 
frokost på hotellet. Resten av dagen til fri benyttelse. 
Kl 19.30 serveres det felles middag i hotellets 
restaurant.

Dag 3: Ullared - Hjemstedene

Etter frokost setter vi kursen mot Strømstad hvor vi 
tar fergen over til 

Sandefjord igjen. Det serveres bufeet om bord i båten. 
Ved Ankomst Sandefjord kl 16.10. setter vi kursen 
mot våre hjemsteder.

Faktaboks:

Avreise dato: ??.??.2022

Antall dager:    3

Pris:  Kr 3 420,-

(singelromstillegg Kr 1 100,-)

Påmeldingfrist: ??.??.2022.



Julemarked på Oset

Svidal.no og Eikerbussen arrangerer tur til 
Julemarked på Oset Høyfjellshotell.

Vi satser på å lage dette til en tradisjonsrik 
tur i årene fremover. Det er mange utstillere 
som har sine produkter for salg på 
julemarkedet. I tillegg serverer man god og 
tradisjonsrik julemat og siste kvelden får vi 
servert Osets flotte julebord. I tillegg har man 
god dansemusikk, peiskos og gang rundt 
juletreet. Så bli med på en hyggelig førjulstur 
til Oset Høyfjellshotel.

Oset er et hotell som formelig «oser» av 
atmosfære. Ikke bare på grunn av de trivelige 
salongene fulle av detaljer i interiør og 
innredning, men vel så mye fordi man har over 
125 års erfaring med gjestfrihet. Hotellet er 
tilrettelagt for at du skal finne ro og fred, eller 
dans og morro. Ta et avslappende bad med 
tilhørende sauna, nyte en kopp kaffe og den 
vakre utsikten fra salongene - eller sove helt til 
du våkner av deg selv. 



Julemarked på Oset

Dag 1: til Oset

Med alle vel ombord i bussen, legger vi i vei mot 
Golsfjellet. Turen går via Noresund og opp 
Hallingdalen til Gol. Vi forserer lett stigningen 
opp til Oset Høyfjellshotell. Vi går rett inn i 
spisesalen, hvor det serveres julegrøt med 
mandel. Etter lunsj sjekker vi inn på våre rom.

På ettermiddagen er det muligheter for å delta på 
kanefart (dette må bestilles sammen med reisen), 
ta seg en skitur, spasertur eller kose seg i 
hotellets basseng og badstue.

Vi møtes til middag kl 19:00. Etter et deilig 
måltid spilles det opp til dans i salongen. 

Dag 2: Opphold på Oset

En hel dag til å nyte livet på Oset 
Høyfjellshotell. Etter frokost er hotellets 
juelmarked åpent. Her kan man finne gode og 
morsomme julegavetips laget av lokale 
kunstnere og bedrifter. Utvalget spenner fra 
glass, treprodukter, strikkeprodukter, pølser og 
mye mer. 

Dagens lunsjmeny er spekemat og rømmegrøt -
tradisjonskost.

På ettermiddagen er det kaffe i salongen, gang 
rundt juletreet. I kveld venter Osets store 
julebord på oss. En stor matopplevelse - med alt 
du forventer å finne på et godt julebord og 
kanskje litt til. Skulle det bli for mye mat - kan 
man lette på samvittigheten med en svingom på 
dansegulvet.



Julemarked på Oset

Dag 3: Oset - Hjemstedene

Etter en sen frokost, tar vi plass i 
bussen. På veien hjem stopper vi ved

Hadeland Glassverk. Her produseres 
det forsatt glass. I tillegg er det 
kommet mange utsalg av forskjellige 
produkter som porselen, lys, 
søtsaker og mye annet.

Fra Hadeland Glassverk er det kort 
vei til Kongsberg, Drammen, Røyken 
og Hurum (Asker)

Faktaboks:

Avreisedato: 29. november 2021

Varighet:  3 dager

Pris: kr 3 690,- (Tillegg kr 500 for 
enkeltrom)

Påmelding på e-post til 
post@svidal.no

eller på telefon 932 17 770.



Sandefjord – Strömstad
med

buss og båt
Vi har månedlige turer til Sverige med påstigninger 
fra Kongsberg mot Drammen og fra Sætre mot 
Spikkestad. Etter påstigning setter vi kursen mot 
Sandefjord.

Vi går ombord i Color Lines nye båt, Color Hybrid, for seiling 
til Sverige. Ombord nyter vi frokost/lunsjbuffet før vi rusler 
rundt i båtens mange flotte butikker. Vi har bordet i restautanten
under hele overfarten.

Når den velsmakende maten ombord er fortært, er det bare å 
kaste seg rundt i båtens mange flotte butikker. 

Vi ankommer Strömstad kl 12:30, og vi tar et kort stopp på 
«glassmagasinet» for å fylle opp etter sesongens utskeielser.

Deretter settes kursen mot Nordbysenteret, en kjøretur på ca 10-
15 minutter.

Nordbysenteret har alt du trenger. her finner du  god mat, og alt 
annet, i tillegg handler du brus, godteri til veldig reduserte priser 
sammenlignet med norske. Så fyll opp handlevognen, og 
forbered deg til sesongen som kommer.

Etter ett opphold på ca 2 timer, settes kursen hjemover. Vi tar en 
benstrekk rett før Moss, før vi ankommer de forskjellige 
destinasjoner hvor folk bor. 

Color Lines nye flaggskip Color Hybrid

Faktaboks:
Avreise:Torsdag ??.??2022
Påmelding: Tlf og SMS 480 70 888
E-post: hp@svidal.no


