
HORDALAND SOGELAG 

ISLE OF MAN 
17 – 21 AUGUST 

 

Isle of Man er en øy i Irskesjøen mellom England i øst, Irland i vest og 

Skottland i nord. Isle of Man er en kronbesittelse direkte underlagt 

Storbritannias monark, men ikke en del av Storbritannia. Etter ha 

vært bebodd i tusenvis av år, ble øya gradvis et keltisk-norrønt 

samfunn, hovedsakelig fra Norge, innvandret til Isle of Man rundt 850 

e.Kr. I ca. 400 år var øyen underlagt Norge eller styrt av norske 

interesser inntil kong Magnus Lagabøte overga øyen til Skottland i 

1266. Etter en periode med vekslende underkastelse ovenfor 

kongene i England og Skottland kom Isle of Man under føydalt 

overherredømme av den engelske krone, men ble underlagt den 

britiske tronen i 1765. 

 

 



Dag 1 – 17 august 2020 

Vi møter på Bergen lufthavn Flesland kl. 08:50, vi flyr med Widerøe fra Bergen til Liverpool 

og flyet har avgang kl. 10:50. Vi forventer å lande i Liverpool kl. 11:50, etter å ha hentet 

bagasjen blir vi fraktet med buss ned til fergekaien hvor vi har noen timer før fergen går over 

til Douglas. Avgang ferge er kl. 19:15 og vi er fremme kl. 22.00. Herifra blir vi fraktet til 

hotellet vårt hvor vi sjekker inn. 

Comis Hotel & Golf resort **** er hotellet vi benytter under oppholdet. Det ligger sentralt 

til kun 5 minutters kjøring fra Douglas som er øyens hovedstad. Omgivelsene rundt er rolige 

og dette er en perfekt base for en behagelig ferie. Hotellet her egen restaurant, 

treningsfasiliteter, 105 rom som inneholder det som skal til for ett vellykket opphold. 

 

Dag 2 – 18 august 2020 

Etter en god hotellfrokost er det klart for dagens utflukt, i dag skal vi innom Peel Castel som 

ble bygget av vikingene på 11-tallet, etter dette går ferden videre til House of Manannan 

som bare ligger ett par minutters gåavstand unna. Dette museet er fult av karakterer som 

forteller om øyens historie opp igjennom tidene.  Vi spiser felles lunsj før vi returnerer. Vel 

tilbake på hotellet blir det litt egentid før vi møtes til felles middag.  

 

Dag 3 – 19 august 2020 

Etter en god hotellfrokost er det klart for dagens utflukt. Vi starter i Braddan Old Church 

hvor man kan se noen flotte eksemplarer av viking kors hakket i stein. Ferden går så videre 

til Braaid hvor det er en rekke ruiner av gamle bygninger, vi fortsetter så og er innom en 

rekke historiske plasser blant annet Balladoole hvor det ble gjort funn av ett vikingskip med 

2 voksne personer i, en mann og en kvinne Vi spiser lunsj i løp av turen før vi returnerer til 

hotellet. Felles middag på kvelden. 

 

Dag 4 – 20 august 2020 

Etter frokost blir det litt tid å gjøre som man ønsker før en må sjekke ut fra hotellet. Kl. 16:00 

skal vi ta båten tilbake til Liverpool og forventer å være fremme kl. 18:45. Her blir vi kjørt til 

hotellet hvor vi spiser middag samlet. 

Mercure Atlantic Tower Hotel **** ligger bra til I byen med gangavstand til noen flere av de 

store attraksjonene, hotellet består av 12 etasjer og hele 225 rom. I tillegg finner du 

restaurant og bar med terrasse om en skulle ønske en drink ute mens en nyter utsikten over 

Liverpool. 

 

 



Dag 5 – 21 august 2020  

Etter en deilig frokost er det tid for å pakke sammen og returnere til flyplassen. Vi flyr 

direkte tilbake til Bergen med Widerøe og flyet har avgang kl. 12:15 og vi forventer å være 

fremme kl. 15:10. 

 
Pris per person ved 20 – 24 påmeldte kr. 15.900, -  

Pris per person ved 25 – 29 påmeldte kr. 15.300, - 

 

Inkludert i grunnprisen per pers:  

• Fly direkte Bergen – Liverpool t/r 

• Reiseleder fra Tide 

• Transport iht. program 

• 4 netter i delt dobbeltrom (3 netter Isle of Man, 1 natt i Liverpool) 

• Utflukter og innganger iht. program 

• 4 frokost 

• 2 lunsj 

• 3 stykk 3 retters middag 

 

Evt. tillegg per pers:  

• Tillegg for enkeltrom kr. 2400,-  

• Drikke til maten 

• Gebyr for postforsendelse kr 75,- (gratis ved epost) 

 

Vi tar forbehold om nok påmeldte for å gjennomføre turen, samt endringer og skrive/trykkfeil.  
Vi tar forbehold om prisjustering grunnet endrede valutakurser, økning av skatter/avgifter eller andre 
offisielle prisøkninger som følge av uforutsette faktorer utenfor vår kontroll.  
 
Tide er medlem i Reisegarantifondet og har stilt de nødvendige garantier. 

 

https://reisegarantifondet.no/pakketur
https://reisegarantifondet.no/pakketur

