
stenaline.dkDu er kun få timer bag rattet fra ferien!

Din næste tu
r

med Stena Line

Naturferie Storbyferie Børneferie Cruises & Endagture

Børn sejlerGRATIS- hele sommeren!
Se bagsiden

Bil + 2 pers.
fra 389.-

Familiebillet
Bil + 2 voksne + 2 børn

fra 449.-



Stockholm  –  Nordens Venedig
Lækkert design, trendy restauranter og berømte natklubber eller gammeldags idyl i 
Gamla Stan? Hvad du end er til, er Stockholm er besøg værd. Skærgården skinner igen-
nem overalt i Sveriges hovedstad, som er en af de smukkeste storbyer i verden. Besøg 
Moderna Museet på Skeppsholmen, find lækre delikatesser i Östermalms Saluhall eller 
stop ved en pub i den hyggelige bydel Södermalm. 

Oslo  –  Storbyliv og unik natur side om side
Hjemlig atmosfære, spændende kultur og hyggelig stemning. Hvis du ikke allerede har 
oplevet Oslo, så har du noget at glæde dig til! Du kan fylde din ferie med kulturelle 
oplevelser i Nobels Fredscenter, gå tur i den smukke Vigeland-skulpturpark eller opleve 
den nye arkitektur, som skyder op i byen. Og gå ikke glip af Norges mest besøgte turist- 
attraktion, Holmenkollen, hvor du har en storslået udsigt over byen.

Operahuset
Kon-tiki museet

Akerhus fæstning
Vigelandsparken

Fram museet
Holmenkollen

Sightseing i Oslofjorden 
Tusenfryd forlystelsespark

Naturhistorisk museum
Vikingeskibsmuseet

-  OSLO  -

Top 10 ’must-sees’

Göteborg  –  Alt hvad hjertet begærer.
Spændende kulturoplevelser, lækre restauranter, hyggelige 
caféer og shopping i særklasse. Byen er smukt beliggende 
ved vestkysten med kig til den svenske skærgård. Besøg for-
lystelsesparken Liseberg, som byder på sjov for både børn og 
voksne, gå på oplevelse i Universeum, eller besøg de spænd-
ende museer. Byen har en hyggelig og afslappet atmosfære, 
så du kan holde ferie fri for stress og jag.

Familietur   ·   Kærestetur   ·   Hyggetur med vennerne    »    storbyferie  for alle

Vasamuseet
Kongeslottet
Fotografiska

Moderna Museet
Stadshuset

Abba museet
Drottningsholm slott

Gamla Stan
Skansen

Sightseeing

-  STOCKHOLM  -

Liseberg
Universeum

Paddan
Botaniska Trädgården

Store Saluhallen
Aeroseum

Naturhistoriska Museum
Sightseeing med bus

Maritiman
Volvo Museum

-  GÖTEBORG  -

Top 10 ’must-sees’ Top 10 ’must-sees’

Se vores store udvalg af hoteller og book på stenaline.dk

Kultur, 

forlystelser

& shopping

Se de mange muligheder

på stenaline.dk

Göteborg
Hotel + færge t/r ·  pr. pers. fra

380.-
* Sandic Hotel Crown · 1 døgn v/  2 voksne  + 2 børn
 inkl. morgenbuffet og færge t/r.

*

Oslo
Hotel + færge t/r + kahyt
pr. pers. fra

543.-
* Anker Apartment ·  1 døgn v/  2 voksne + 2 børn
 inkl. færge t/r og kahyt på hjemrejse.

*

Stockholm
Hotel + færge t/r med bil
pr. pers. fra

425.-
* Quality Hotel Nacka ·  1 døgn v/  2 voksne  + 2 børn
 inkl. morgenbuffet og færge t/r med 1 bil.

*

Storbyferie



Destinationer i Sverige:

IDRE FJÄLL
ISABERG
BRANÄS

TANUMSTRAND

Højt til himlen i Norge
Høje tinder, dybe dale og spejlblanke fjorde. Norge byder på storslåede naturoplevelser, og 
på en hytteferie i Norge kan du udforske noget af den allersmukkeste natur. 

Der er rig mulighed for spændende aktiviteter, hvor du kommer helt tæt på naturen. Tag på 
vandreture på fjeldet, sejl i kano eller kajak eller lej en mountainbike og oplev landskabet fra 
sadlen. Kun fantasien sætter grænser. Sommerferie i Norge byder på masser af muligheder 
for sjove ferier både med og uden børn!

Destinationer i Norge:

TRYSIL
HEMSEDAL

HAFJELL
OPPDAL

SKEIKAMPEN
GEILO

Tæt på naturen i Sverige
Lange dage, lyse nætter, storslået natur og kun en sejltur fra Danmark. Sommerferie i Sverige 
er både nemt, bekvemt, hjemligt og alligevel så fantastisk anderledes. Uanset om du er til 
aktiv ferie eller til afslapning og ro i naturen, byder Sverige på utallige oplevelser. 

Der er action på fjeldet, i skoven eller på vandet for de fartglade, spændende naturoplevel- 
ser og rigt dyreliv for naturelskerne og sjove forlystelser for både store og små. Sommerferie 
i Sverige byder på masser af muligheder for sjove ferier både med og uden børn!

Naturfe
rie

Naturferie   ·   Aktiv ferie   ·   Hytteferie   ·   Skærgårdsferie   ·   Fjeldferie   ·   Børneferie Se vores store udvalg i både Sverige og Norge og book på stenaline.dk

RABAT:
Bo 7 døgn

betal for 5
Få timer 

bag rattet fra

skøn natur

Se de mange muligheder

på stenaline.dk

Hytteferie
7 døgn i Idre Fjäll
inkl. færge t/r med bil  ·  pr. pers. fra

643.-
* Idre Fjäll ·  7 døgn v/  2 voksne  + 2 børn
 inkl. færge t/r med 1 bil.  
 Rabat: Book 7 dage og betal kun for 5. Bestil inden d. 12/4.

*

Fjeldferie
2 døgn i Trysil
inkl. færge t/r med bil  ·  pr. pers. fra

808.-
* Trysil ·  2 døgn v/  8 personer
 inkl. færge t/r med 2 biler og kahytter på hjemrejsen.  

*



Se det store udvalg af børneferier og book på stenaline.dk *Læs hvordan du opnår rabat på stenaline.dk

Tusenfryd  |  Norges største forlystelsespark

Besøg Norges største forlystelsespark med over 30 forrygende 
attraktioner og masser af sjove spil, butikker og restauranter. 
Der er attraktioner for alle aldre med store og små rutsjebaner, 
karusseller, radiobiler og meget mere.

Stena Line RABAT: Op til 40% på entrébillet.*  

Oslo Klatrepark  |  Sjov for alle aldre.

Prøv kræfter med 9 forskellige klatrebaner med forskellige 
sværhedsgrader. Vælg mellem mini-, familie- og svære baner, 
som ligger op til 20 meter oppe i træerne. Klatreparken har 
flere ziplines – den længste på hele 230 meter! 

Stena Line RABAT: Op til 15% på entrébillet.*  

High Chaparral  |  Krudt og kugler.

Besøg det Vilde Vesten – i Småland. Inden for portene befinder 
du dig i et levende eventyr med bl.a. seje cowboys og udspeku- 
lerede banditter og indianere. Her er masser af aktiviteter og 
sjov for drenge og piger i alle aldre.

Stena Line RABAT: Op til 12% på entrébillet.*  

Skara Sommarland  |  Vand og andet sjov.

I Skara Sommarland finder du bl.a. Skandinaviens største vand-
land med vandrutsjebaner og masser af sjov for hele familien. 
I parken er der alt fra rolige karruseller til fartfyldte rutsjebaner 
samt aktiviteter for børn i alle aldre. 

Stena Line RABAT: Gratis entré hele sæsonen!* 

Liseberg  |  Nordens største forlystelsespark

Liseberg er for børn i alle aldre, der elsker at hygge sig og have 
det sjovt. Her er masser af forlystelser og uendelige muligheder 
for leg og underholdning, der giver minder, der varmer hele året. 
Liseberg i Göteborg er et sikkert hit.

Stena Line RABAT: Op til 24% på entrébillet.* 

Astrid Lindgrens Verden  |  Pippi & Co.

Her kan du opleve alle de kendte figurer fra de populære 
børnebøger: Besøg Pippi Langstrømpe, lav ballade med Emil 
fra Lønneberg og leg med Ronja Røverdatter. Hele parken er ét 
stort eventyrland med en levende teaterscene, 

Stena Line RABAT: Op til 13% på entrébillet.*  

Universeum  |  Dyr, videnskab og eksperimenter.

Tropiske dyr i regnskoven, hajer og farverige fisk og lærerige 
udfordringer for kroppen. I Universeum skabes viden ud fra leg, 
og her blandes dyr og natur med ny teknik og eksperimenter. 
Sjov for hele familien midt i Göteborg.

Stena Line RABAT: Gratis entré for børn – hele året!* 

Børneferie Sverige for børn

Norge for børn
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Se de mange muligheder

på stenaline.dk



Endagstur til Sverige
Tag en tur til Göteborg, hvor der er mas-
ser at se og opleve - uanset om det er 
kunst, forlystelser, shopping, kulturelle 
oplevelser, musik og underholdning – 
eller endnu bedre, en god kombination 
af det hele! Eller sejl fra Grenaa til den 
smukke by Varberg, hvor kurbade, torve-
dage og hygge venter.

Find god inspiration til din Endagstur – 
med eller uden børn – på stenaline.dk.

Se mere om vores forskellige MiniCruises og Endagsture på stenaline.dk  

MiniCruises til Oslo 
Tid til hinanden. Tid til afslapning. Med et 
MiniCruise til Oslo kommer du helt ned i 
gear, mens dine batterier bliver ladt op. 
Nyd sejlturen og et døgn til søs. Slap af 
med et besøg i en af færgens restauranter 
eller en forfriskende drink i en af barerne. 
Forkæl dig selv med et spaophold i den 
750 m2 store lækre spa-afdeling. I vores 
store butik finder du masser af fristende 
tilbud på parfume, kosmetik, tøj og meget 
mere. Med et MiniCruise får du en perfekt 
miniferie.

Vi byder på forskellige MiniCruises – alle til 
Oslo – se mere på stenaline.dk.

Se meget mere om alle vores forskellige bilrundture og book på stenaline.dk

* Frederikshavn-Oslo t/r

MiniCruise
Inclusive
Mad + kahyt + spa ·  pr. pers. fra

699.-*

Endagstur
Sverige t/r ·  pr. pers. fra

99.-
* Frederikshavn-Göteborg t/r ell. Grenaa-Varberg

*

Frihed til at opleve! 
Tag på oplevelse i Sveriges og Norges fantastiske natur, fyld lungerne med frisk luft i de høje 
fjelde og kombinér det med shopping, forlystelser og kultur i storbyen. Med en bilrundtur 
kan du komme vidt omkring i din ferie, og det er nemt og bekvemt at rejse i egen bil, hvor der 
er plads til al bagagen, og I har friheden til at køre præcis derhen, I vil – når det passer jer. 

Norge og Sverige byder på rigtig mange forskellige oplevelser, og Stena Line har mange 
gode forslag til forskellige bilrundture – med seværdigheder, forlystelser, byer og overnat-
ningsmuligheder, som er et besøg værd. 

Om I vil afsted med eller uden børn, om I er til storbyferie, naturferie eller en god kombina- 
tion, så har vi en bilrundtur, der passer til jer. Se meget mere om de mange muligheder for 
unikke bilrundture på stenaline.dk.

6 forskellige ture:
Børnenes tur

Nordens storbyer 
Shoppingturen 
Vänern rundt

Fjeldferie i Norge 
Sydengland

Se mere på stenaline.dk

Unikke

oplevelser i

egen bil
Se de mange muligheder

på stenaline.dk

Bilrundture

Et døgn

på havet!

Oslo t/r

Snup ensmuttur tilSverige

Miniferie



De bedste
 hytte

r og 

billig
e prise

r

Book  skiferien  til Norge eller Sverige allerede nu   ·   Se mere på stenaline.dk

Gode skioplevelser  -  med RABAT!
Lækker nyfalden sne, fart over feltet og hygge ved kaminen i hytten om aftenen. Hvad er 
bedre end en skiferie? Det skulle da lige være en skiferie med rabat! Det kan godt betale 
sig at planlægge skiferien hurtigst muligt! 

Skiferie er meget populært, så du skal skynde dig, hvis du skal have fingrene i de lækreste 
hytter, lejligheder eller hoteller, da de hurtigt bliver udsolgt. Samtidig opnår du gode rabatter 
– og dermed gode priser – hvis du booker din ferie i god tid. 

Hos Stena Line tilbyder vi op til 20% rabat på udvalgte boliger, når du booker din skiferie i 
god tid. Se meget mere på stenaline.dk.

Mere end 20 destinationer i Norge & Sverige

Spis godt om bord og find masser af fristende tilbud i vores bordershops.

Uden mad og drikke ...
Lækre lette måltider, gourmetoplevelser, buffet eller hurtige 
snacks. Start ferien i en af vores gode restauranter og caféer om 
bord på færgen. Vi har noget for enhver smag med vores store 
og velsmagende udbud.

SPAR over 16% ved at forudbestille din mad. Bestilles måltid 
sammen med færgebilletten, så er der også reserveret bord til 
jer, når I kommer om bord. 

Bestil din mad og læs meget mere om priser, udbud 
og reservation på stenaline.dk.

Mad om bord

Skiferie

2017/2018.

Book allerede

NU!

Få rabat når du booker hjemmfra!

SPAR op til

60%
i shoppen

Skiferie



stenaline.dk

Lækker mad i restauranterne, fristende tilbud i butikken og underholdning for både børn og 
voksne. Ferien begynder allerede om bord, når du sejler med Stena Line til Sverige og Norge 
– og hele sommeren sejler børn endda gratis! Tilbuddet gælder i perioden 1/6 -31/8 i 2017 
for alle børn, der rejser med i bilen.* 

Find nemt og hurtigt den bedste pris på din overfart i vores Lavpriskalender på stenaline.dk.

Ferien starter allerede om bord!

Sejl nemt& billigttil Sverige & Norge

* Vi gør opmærksom på, at der skal betales passager- og miljøafgift for børn.    
   Se betingelser og book på stenaline.dk.
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