
 
Velkommen til nye og spennende 

turopplevelser i 2020 
 

Ønsker med dette gamle og nye gjester velkommen til atter en ny tursesong med et variert og 

spennende innhold av turer i inn- og utland. Nytt av året er vår 9 dagers kombinerttur med 

hurtigrute og buss til Tromsø samt Lofoten og Vesterålen, en spennende destinasjon som vi 

føler oss ganske sikker vil slå an etter tidligere vellykkede turer med samme program. 

I tillegg, og som et resultat etter fjorårets suksess med vår 7 dagers Bornholm tilbyr vi 

kommende sesong 2 nye turer til denne vakre og spennende solskinnsøyen ved utgangen av 

Østersjøen. Sammen med vår samarbeidspartner Tornes Turbusser as tilbys i tillegg en 

tredje tur i begynnelsen av juni.  

Her gjelder det å være tidlig ute ettersom vi i 2019 opplevde lange ventelister. 

 

Vi i Aure Reiseservice as har i år valgt å ikke produsere turkatalog, men heller presentere et 

enklere prospekt av egne turer som for eksempel våre faste SPA-turer til Toila i Estland og 

solskinnsøya Bornholm samt vår Nordlandstur med buss og hurtigrute. 

Mange av våre faste SPA-kunder har ytret ønske om å få oppleve St.Petersburg i 

kombinasjon med våre turer til Estland, noe vi har forsøkt fått til under kommende sesong.  

Dette viser seg imidlertid såpass vanskelig i forhold til det stadig vanskeligere byråkratiet i 

Russland, at vi har måttet droppe denne drømmen. I tillegg har denne avstikkeren blitt 

uforholdsmessig dyr slik som visum og annet, dermed tror vi det ville blitt vanskelig og solgt 

dette tillegget til våre SPA-turer.  

Skulle du ikke finne noe av  interesse i vår presentasjoner, ber vi deg/dere ta kontakt med 

Tornes Turbusser as som også tilbyr sine turer i katalogform: www.tornesturbusser.no  

 

Med dette gleder vi oss stort til og ta fatt på atter en ny sesong, og ønsker deg/dere hjertelig 

velkommen på tur!  

 

Med vennlig hilsen 

Lars Fladseth 

http://www.tornesturbusser.no/

