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FØRSTE GANG PÅ SKI, Ny tur til Myrkdalen for 
nybegyndere på ski. Denne tur inkluderer alt fra 
skiskole i fem dage, leje af skiudstyr, liftkort, 
overnatning med halvpension og færgeoverfart helt til 
Bergen. Dermed er der kun ca 1,5 times kørsel i 
Norge, før man kan sætte brædderne på   

https://www.nraff.no/da/  

 

Tag familien eller vennerne med på en JULE- ELLER 
NYTÅRSTUR PÅ SKI. Sne og frostvejr, har stadigt sin 
charme i juletiden. Stadigt pladser i både Myrkdalen og 
Oppdal. Se mere på nraff.no  

 

JULEGAVE IDE 
HUSK også at det er muligt at købe REJSEGAVEKORT 
direkte på vores hjemmeside. www.nraff.no 
 

 
Ved Myrkdalen hotel samarbejder NRAFF med 
Myrkdalens hestesenter. Om vinteren kan der her 
arrangeres kanetur.  

 

I samarbejde med RAULAND feriesenter tilbyder vi 
hytter og lejligheder til de der mener, at det selv at lave 
mad, hører til hyggen på en skiferie. En god del af 
hytterne er moderne og udstyret med sauna. Disse er 
også ski in ski out. Både alpin og langrend. 

https://www.nraff.no/l/da-fra-kun-dkk-2-950-
rauland-hytte-ski-in-ski-out-kort-rejsetid-faerge-t-r/  

 

NRAFF kan arrangeres AIRPORT PICK UP, fra Bergen 
hvis I skal til Myrkdalen og fra Oslo, hvis I skal til Geilo.  
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SOMMERPAKKEREJSER TIL NORGE - SENJA 

Oplev midnatssolen på eventyrlige Senja langt nord for 
polarcirklen. Tag en dykkert i polarhavets sommerlige 
10 grader, og lad dig tørre i saunaen. 

 

Der er sørget for aktiviteter hver dag på under 5 dages 
turen. Havkajak, Jacuzzi, elcykeltur, Fisketur på åbent 
hav, Fjordsafari med motorbåd. Se havørnen i dens 
naturlige element.  

 

Ved alle de aktiviteter vi udbyder er alt udstyr og guidet 
undervisning er den del af pakken. I skal ikke 
medbringe noget, andet end jer selv. 

Fleksibel afrejsedato. De optimale forhold for 
midnatssol ligger 3-4 uger på hver side af sankt hans. 

Kan bestilles allerede nu for 2023. Se mere på: 
https://www.nraff.no/l/da-senja-eventyrlige/ 

 

En rejse til Senja. Ikke et sted din nabo har været før 
dig. 

 

Opgrader din Norges oplevelse og bestil en aktiv tur til 
øen SENJA, nord for Polarcirklen. 

FORESPØRGSLER OG BESTILLINGER til email: 
nraff@nraff.no 

 

              

 

NRAFF’S BETALINGSPRINCIP: Ved bestilling betales et 
depositum på norske kr. 2.000,-  Resten betales først 
16 dage før afrejse. AFLYSNING med 100% 
refundering kan ske indtil 16 dage før afrejse. 

 

(forbedret website på dansk: www.nraff.no) 


