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Skreddersydde gruppeturer
Reiseglede, trygghet, trivsel og fellesskap
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Bred erfaring
Vi har gode samarbeidspartnere, og bred erfaring med å arrangere ulike reiser for 
grupper, som for eksempel storbyferier, bussturer, cruise og aktive ferier som golf og 
sykkel. Vi kan sette opp alt fra enkle pakker med fly og hotell til totalpakker med 
måltider, aktiviteter, møtelokaler, utflukter, billetter til arrangementer, ved kor og 
korpsturer kan vi hjelpe til å organisere/sette opp konserter osv.

Reiselederservice
Vi stiller gjerne med en av våre dyktige reiseledere. 
Reiselederen vil legge alt til rette for at gruppen skal ha en bekymringsfri og trygg ferie. 
Han vil også bistå ved uforutsette hendelser, oversette ved språkvansker og hjelpe til 
med annen organisering.

Prossess
Vi stiller opp på planleggingsmøter for å 
legge rammene rundt turen. 
Deretter detaljplanlegges turen av oss i 
samarbeid med ledere og iniativpersoner 
fra gruppen.

Våre verdier
Vi arbeider hele tiden for at kunden skal 
sitte igjen med en opplevelse som 
gjenspeiler våre verdier; trygghet, trivsel, 
reiseglede og fellesskap. 
Når det gjelder skreddersydde 
gruppereiser betyr det at vi lytter til 
kundens ønsker og med kunnskap og 
kompetanse kan gi gode tips og råd. 
Vi gjør et grundig forarbeid og planlegger 
i detalj slik at reisen blir så forutsigbar og problemfri som mulig. 

Skreddersydde gruppeturer - ditt ønske vår utfordring

Ann-Kristin

Ansvarlig for grupper
ak@solgruppen.no

Eksempler på turer vi har arrangert
- Busstur langs kysten av Spania for Ørsta og Volda Seniordans.
- Landbruksfaglig tur til USA med Felleskjøpet Rogaland Agder.
- Solferie i Albir for Snekker og Tømmermennenes pensjonistforening
- Tur til Svalbard for veteranklubben NRK
- Lesertur i utvandrernes fotspor til USA for Opdalingen og Namdalsavisa
- Tur til USAs midtvest med Rennebu sangkor
- Forsvarets seniorforbund har i 19 år hatt bussturer nedover i Europa
- Tur til Roma og Toscana med Marine-Harvest

Solgruppen
Solgruppen er en turarrangør som helt siden 1994 har arrangert reiser, for de som 
ønsker å ta turen utenfor Norges grenser med fly, båt eller buss. Vi er spesialister på 
kort og langtidsferie til Albir på Costa Blanca-kysten i Spania, og på langtidsreiser til 
Gran Canaria og Thailand. Vi har egne fellesreiser for individuelle gjester og vi har 
lang erfaring med å skreddersy gruppeturer for foreninger, lag og grupper. 
Solgruppen er medlem av reisegarantifondet. 
Dette er viktig for deg som gjest, da du alltid kan være trygg på at du er sikret mot 
tap dersom Solgruppen går konkurs/ved insolvens.

Erling

Ansvarlig for grupper
erling@amerikabussen.no

     Anita 

Solgruppens grunder
anitaelisabeth@solgruppen.no

Katalogens innhold
I denne katalogen finner du eksempler på reiser vi kan skreddersy for grupper, lag og 
foreninger. De fleste av destinasjonene vi nevner i katalogen, er plasser vi er kjent med 
og har erfaring med å tilby til grupper. Det er også mange reiseforslag vi ikke har fått 
plass til i denne katalogen. Kontakt Ann-Kristin eller Erling, som det er bilde av over, for 
andre reiseforslag, en reiseprat eller andre henvendelser som gjelder grupper.
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Eksempel på ukesprogram
Dag 1: Ankomst Albir
Gruppen blir hentet på flyplassen. 
Velkomstmiddag med Spansk tapas på 
Den Norske Bok-Cafen

Dag 2: Bli kjent i området
Reiseleder kan vise gruppen rundt i 
nærområdet og ta med gruppen på det 
lokale søndagsmarkedet for shopping. 
Kveldstur til den idylliske gamlebyen i 
Altea, middag oppe på kirketorget.

Dag 3: Bocairent
Gruppen blir kjørt i buss til Valencia-      
regionen og den gamle middelalderbyen 
Bocairent. Byen er kjent for sine grotter. 
Stemningen gir en følelse av å være satt 
flere hundre år tilbake i tid. Vi nyter en 
tradisjonell lunsj her før vi returnerer.
 

Dag 4: Albir
Dagen på egenhånd. På kvelden kan        
reiselederen arrangere kokkekurs og 
vinsmaking på Den Norske Bok-Cafen.
 

Dag 5: Nispero plantasjer og Guadalest
Spanias 3. mest besøkte turistattraksjon.
Fjellandsby fra Maurertiden som ligger 
595 meter over havet og har en 
enestående utsikt mot kysten.
 

Dag 6: Albir
Dagen på egenhånd. Reiseleder kan 
arrangere Quiz med kaffe og vaffel på Den 
Norske Bok-Cafen.
 

Dag 7: Albir
Bocciaturnering på dagtid og 
avskjedsmiddag og fest på kvelden. 

Dag 8: Hjemreise til Norge

Med base i Albir, er Costa Blanca et perfekt utgangspunkt for en gruppetur. Albir 
er stedet for deg som ønsker rolige og fredelige omgivelser, men som likevel vil ha 
sjøen, stranden og utfluktsmulighetene lett tilgjengelig. I naturskjønne omgivelser 
omgitt av appelsinlunder og mandeltrær vil du kunne nyte dagene i Albir. 
Albir har et koselig sentrum med banker, postkontor, butikker, barer & restauranter. 
Solgruppen sitt eget servicekontor og vår norske Bok-Café ligger i hovedgaten i Albir.

Costa Blanca kysten

Aktiviteter og utflukter
I Albir kan vi arrangere mange aktiviteter, 
blant annet bingo, quiz, boccia og gåturer.
Utfluktsmulighetene er mange, med 
nærhet til flere historiske fjellandsbyer, 
vinbodegaer, fornøyelsesparker og større 
byer som Alicante og Valencia.

Den Norske Bok-Cafén
Vår egen Bok-Café i Albir er møteplassen 
ved flere anledninger. Det kan være å kose 
seg med vaffel og kaffe i solveggen, eller se 
norsk sport på storskjerm. Det er også her 
vi arrangerer kokkekurs, quiz og bingo.

Godt egnet for store og små grupper
Albir egner seg både for store og små grup-
per. En gruppetur her kan koste det samme 
per person for 5 stk reisende som for 25 stk 
reisende.

Turer vi har arrangert i Albir
Vi har arrangert gruppeturer til Albir i 
mange år, og blant turene vi har arrangert 
kan vi nevne Røros MS forening, 
Marine-Harvest, Adressavisens pensjonist-
forening, Pensjonistlaget Brannvesenet 
Sør-Rogaland og Norsk Bridgeforening 
Midt-Trøndelag.
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Vi skreddersyr årlig reiser for seniordanseringer 
som ønsker en felles ferie.
Turenes varighet er oftest ca 14 dager, og vi 
legger opp til seniordans 4-5 ganger i uken.
Vi håndplukker hoteller som er av god standard 
og som er godt egnet for seniordans.

Seniordans i solskinn

ALTEA OG ALBIR

Trygt og trivelig
Altea og Albir passer perfekt for seniordansegrupper. Her har vi 

mange års erfaring med å arrangere seniordanseturer, og gode avtaler 
med hoteller som egner seg for seniordansegrupper. 

Sentralt i Albir er vårt servicekontor med flere norske medarbeidere.

Aktiviteter
Vi kan arrangere ulike festligheter og arrangementer på hotellet, og 

på vår egen Bok-Cafe i Albir. Blant annet kokkekurs, tapaskvelder, 
quizkvelder, vaffeltreff osv. Gåturer, boccia og besøk på sjømannskir-

ken er andre populære aktiviteter.

Utflukter
Området byr på fantastiske utfluktsmuligheter. Fra vinsmaking på 

spanske bodegaer til besøk i gamle historiske landsbyer. 
Storbyer som Valencia og Alicante er også innen rekkevidde for 

hyggelige dagsutflukter.

THAILAND

Smilets land
Vi har base i Jomtien i Thailand, på et moderne nordisk kompleks som 
ligger i gangavstand til Den norske sjømannskirken. Området har flere 

typer boenheter, bassengområder, butikker, restauranter og bakeri 
med norsk bakst.

Aktiviteter
Vi kan tilby en rekke aktiviteter her, blant annet gåturer, quiz, besøk 
på Den norske sjømannskirken, kaffetreff på den norske bakern og 

dansekvelder med felles middag. På området er det en dansesal som 
er godt egnet for seniordansegrupper.

Utflukter
Thailand har mye å by på innen kultur, historie, gastronomi og natur. 

Fra Jomtien kan vi gjøre dagsaktiviteter i nærområdet og
overnattingsutflukter til steder med lengre reisetid.

Flytende marked i Pattaya
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Storby og matopplevelser

BARCELONA OG MONTSERRAT

Arkitektur og historiske parker
Barcelona har en rik kulturarv med flere arkitektoniske verker på 

UNESCOs verdensarvliste. Barcelona er full av smale gater og 
bygninger fra middelalderen, historiske parker og syv badestrender. 

Den mest kjente parken er Parc Güell, som er utformet av Antoni Gaudi.

Tapas og shopping
 Hovedgaten La Rambla byr på et yrende folkeliv med gateartister, 

kunstnere og menneskelige statuer. Tilknyttet gaten er også mange av 
Barcelonas mest kjente severdigheter. Bydelen Barri Gotic er 

kjent for de smale gatene med tapasrestauranter på hvert hjørne.

Utfluktsmuligheter
Det hellige fjellet og klosteret Montserrat ligger i utkanten av byen og 

er en stor turistattraksjon. Fra Barcelona går det en rekke store 
cruiseskip, noe som gjør dette til et perfekt utgangspunkt for 

kombinert by- og cruiseferie.

DEN FRANSKE RIVIERA

Nice - den franske rivieras hovedstad
Den flotte byen har noe for alle - dette er ikke kun en klisjé. Sol og 

strandliv, gastronomi, kunstmuseer, båtliv, arkeologiske funn, 
shopping, barer og natteliv. I tillegg er Nice et glimrende 

utgangspunkt for dagsutflukter.

Pittoreske perler
På denne berømte kyststrekningen kryr det av koselige gamlebyer, 

havnebyer, jetset og luksus. Vi anbefaler besøk i de gamle 
havnebyene Antibes, Ville Franche og Menton, samt fyrstedømme 

Monaco og luksuslivet i St. Tropez og Cannes.

Fransk gastronomi
Her kan du få matopplevelser utenom det vanlige. Den franske 

rivieraen og Provence er kjent for gode restauranter, hvor man kan 
få en smak av den verdenskjente franske gastronomien. Området er 

også rik på vingårder som er åpne for besøk og vinsmaking.

Andre eksempler:
- København
- San Sebastian
- Bilbao og Guernika

Parc Güell

Hotel NegrescoVieille Ville

Montserrat
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Kultur og historie

ROMA

Romerrikets hovedstad
Roma regnes som verdens første millionby (Ca 200 f.kr). Her føler du 
deg kulturell bare ved å vandre i gatene. Rundt ethvert hjørne venter 

enestående monumenter, kirker, sjarmerende piazzaer og 
andre severdigheter fra landets rike fortid.

Shopping og kulturliv
Lokale markeder, shoppingmuligheter, kafeer og pizzeriaer står side 
om side i Italias hovedstad. Byen tilbyr et vell av operaforestillinger, 
utendørskonserter, festivaler og kunstutstillinger. Roma huser også 

presidentpalasset, regjeringen, parlamentet og ambassader. 

Verdenskjente attraksjoner
Roma er hjem til flere verdenskjente severdigheter som for eksempel 

Spansketrappen, Trevifontenen, Colosseum, Forum Romanum, 
Pantheon, Piazza Navona og ikke minst verdens minste stat, nemlig 

Vatikanstaten med Peterskirken og Det Sixtinske kapell.

KRAKOW

Polens kulturhovedstad
Krakow omtales ofte som Polens kulturhovedstad. 

Her finnes flere museer og historiske attraksjoner, blant annet det 40 
mål store hovedtorget fra middelalderen; Rynek Glówny, som er på 

UNESCOs verdensarvliste og kongeslottet på Wawel. 

Tradisjonsrike opplevelser
I Krakow kan du spise på det som angivelig er verdens eldste 

restaurant, Restauracja Wierzynek. I november og desember er 
Polens største julemarked plassert midt i gamlebyen.

Historiske utflukter
Krakow har to dagsutflukter som mange av byens turister velger å 

besøke, begge ligger på UNESCOs verdensarvliste. 
Konsentrasjonsleirene Auschwitz/Birkenau fra 2. verdenskrig og 

saltgruvene i Wieliczka med 300 kilometer gruveganger.  

Andre eksempler:
- Brussel og Waterloo
- Berlin
- Toledo og Madrid

Peterskirken

Italiensk mat Forum Romanum

Rynek Glówny

Kongeslottet på Wawel
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Eksotiske reiser

SVALBARD

Uforglemmelig naturopplevelse
Opplev den fantastiske midnattsolen, det ville dyrelivet og sommeren 

på Svalbard. Fra Longyearbyen går det flere interessante båtturer 
inn i de mektige fjordene. På denne måten får du sett det beste av 

Svalbard-naturen på nært hold.

Utflukter
Fra Longyearbyen har man mange utfluktsmuligheter, blant annet 

vandretur til Gruve 3 og et innblikk i ”En gruvebus hverdag”, båttur til 
Nordenskiöldsbreen og den forlatte russiske gruvebyen Pyramiden og 

båttur til Esmarkbreen og den russiske byen Barentsburg.

Kulturliv i Longyearbyen
I Longyearbyen finner du Svalbard museum, flere moderne hoteller, 

restauranter, kafeer, kunstgallerier og butikker med tax-free. Her 
finnes også verdens nordligste bryggeri.

ISLAND

Kontrastenes land
Island er kontrastenes land med eksotiske naturopplevelser som 

vulkaner, geysirer, mektige fossefall, grønne daler og varme kilder. 
Naturen kan oppleves fra hesteryggen på en islandshest eller 

på guidede bussturer.

Reykjavik
Verdens nordligste hovedstad er en sofistikert by med umiddelbar 

nærhet til vakker natur. Reykjavik er en moderne metropol med 
designbutikker, hippe kafeer og gode restauranter tett i tett.

Aktiviteter
Spennende hvalsafari, brevandring, vandre i lavagrotter, se den 

berømte Gullfossen og en av Islands mest aktive geysirer, Stokkur. 
Dette er bare noen av aktivitetene man kan gjøre på Island. En annen 

favoritt blant mange, er å bade i varme kilder under åpen himmel!

Andre eksempler:
- Øyriket Frøya med Tore ”på sporet” Strømøy
- Skottland med Hebridene og Orknøyene

Skógafoss

Scootersafari

Reykjavik
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Spennende bussturer

KROATIA, MONTENEGRO OG ALBANIA 

Kroatia
Kroatias kystlinje er totalt 580 mil lang og har en fantastisk skjærgård 

med øyer, holmer og skjær. Kroatia er kjent for sine idylliske byer, 
historiske plasser, vakker natur og krystallklart badevann. Kroatia har 

8 steder på UNESCOs verdensarvliste.

Montenegro
Montenegro er kjent for uberørt vakker natur, med fjorder, bratte 

fjell og sjarmerende landsbyer. Langs Budvas riviera får man sol, bad 
og shopping. Ikke langt fra Budva, er Kotorbukta og byen Kotor, hvor 

gamlebyen står på UNESCOs verdensarvliste.

Albania
Landet har en spennende historie, mye god mat og såklart som sine 
naboland, vakker natur. Albania er fortsatt en av Europas billigste fe-
riedestinasjoner. Hovedstaden Tirana er kjent for deilig klima, frodige 

parker og en unik arkitekturstil.

DEN IBERISKE HALVØY

Rik på historie
Portugal og spesielt Spania var en del av den muslimske verden når 

maurerne regjerte her i middelalderen, senere ble de kjent som 
ledende sjøfartsnasjoner. Historiske steder er vel bevart her og i 

mange landsbyer føler man at man er satt tilbake til middelalderen.

Verdenskjente turistattraksjoner
Den Iberiske halvøyen er meget rik på kultur- og naturarv og er sterkt 
representert på UNESCOs verdensarvliste, med gamle historiske byer, 

fantastiske naturområder og enestående enkeltbygninger. 

Varierende vakker natur
Fra middelhavsklima i sør og øst, til atlantisk klima på kysten i nord 

og kontinetalt klima på høysletta, la Meseta i innlandet. La Meseta er 
omkranset av fjellkjeder, med idylliske elvedaler i vest, 

frodige dalfører i nord og høye fjelltopper i sør.

Andre eksempler:
- Opplevelsestur i Thailand med buss og båt
- Fra Norge til Spania via Normandie

Kotorbukta

Dubrovnik

På disse turene tar ofte gruppen fly til en 
destinasjon og starter bussturen derfra.

Lisboa
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Gruppeturer til Amerika

I UTVANDRERNES FOTSPOR

Midtvesten
I perioden 1865 til 1930 utvandret 780 000 personer fra Norge og de 

aller fleste til USA, og spesielt Midtvesten. Her er det tydelige spor 
etter nordmennene som emigrerte, i stedsnavn og ikke minst på 

kirkegårdene i de områdene hvor nordmennene slo seg ned.

Den norske kulturarven holdes levende
Mange kirker i Midtvesten har norske navn, som f. eks Singsaas kirke 
i Hendricks, Minnesota. I Spring Grove, Minnesota feires 17. mai flere 
dager til ende og i oktober arrangeres det ”Uff Da Fest” her. I Minot, 

Nord Dakota arrangeres Norsk Høstfest i september hvert år.

En tur som passer flere grupper
Tidligere har vi arrangert slike type turer sammen med lokale 

historielag og som leserturer for lokalaviser. En slik tur til USAs midt-
vest egner seg også svært godt for norske kor, korps, spelemannslag 

etc. Vi er behjelpelig med å sette opp konserter. 

NEW YORK

Smeltedigel
New York har gjennom historien hatt en enorm tiltrekningskraft og 
er i dag sammensmeltet av mange ulike folkeslag og kulturer som 

ikke kan oppleves andre steder i USA. Storbyområdet New York er en 
av verdens mest folkerike byområder. Besøk gjerne Ellis Island for et 

besøk på museet for immigrasjonen. 

Steder å besøke
Mange tar båten til Liberty Island for å besøke frihetsgudinnen. Ellers 

er Central Park, Ground Zero, FN bygningen, Times Square, 
Empire State Building, gå over Brooklyn Bridge og Chinatown 

populære attraksjoner. Helikopterturer rundt Manhattan og båttur på 
Hudson river er også kjente attraksjoner. 

Byen som har alt
I New York har du uendelig med muligheter for å ha det gøy. Byen er 

et shopping-eldorado i seg selv. I Madison Square Garden kan 
du se ishockey, basketball å gå på konserter med 

verdenskjente artister ukentlig.

Golden gate bridge

Frihetsgudinnen

Times Square

Mount Rushmore
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KOR OG KORPSTUR TIL WASHINGTON DC

I maktens sentrum
Washington DC ble planlagt og bygd som USAs hovedstad, ikke så 

lenge etter landet hadde undertegnet sin uavhengighetserklæring. 
Byggene som etter hvert reiste seg, skulle vise den nye nasjonens 

styrke og skape samhold og stolthet.

USAs mest kulturelle by
Her ligger de fleste store nasjonale musèene, i tillegg til instutisjoner 

som Det hvit hus, Capitol Hill, Pentagon og USAs høysterett. 
Grønt området National Mall er hele nasjonens storstue, omkranset 

av monumenter og storslagne museer.

Opptre på kjente plasser
Vi kan gi muligheten for kor- eller korpsgrupper til å opptre på kjente 

steder. Det kan for eksempel være foran Lincolnmuseet i 
Washington D.C. På en slik tur er det heller ikke langt til New York, 

hvor man kan for eksempel opptre foran frihetsgudinnen. 

LANDBRUKSFAGLIG TUR TIL USA

Det Amerikanske landbruket
På en slik tur får du se det amerikanske landbruket både i stor og 

mindre målestokk. Det gjøres flere gårdsbesøk og er vi heldige med 
været får vi overvære innhøstingen. Vi besøker også Amishgårder, 

som representerer en annerledes side av amerikansk landbruk.

Fabrikkbesøk
Vi legger opp til besøk på traktorfabrikker, og en fabrikk hvor man 

produserer jordbearbeidingsredskaper, samt at vi i forbindelse med 
innhøsting av sukkerbeter får besøker en sukkerroefabrikk.

Faglig innhold
Vi legger opp til at disse turene skal være innholdsrike med tanke på 

faglig innhold. Det gjør at en slik tur kan gi grunnlag for fradrag på 
selvangivelsen for næringsdrivende innen landbruket.

Capitol bygningen
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Thomas Angells gate 22, inngang B Jomfrugata
7011 Trondheim
Telefon 73 53 50 12
Epost  solgruppen@solgruppen.no

Legg feiringen til Spania
DINE ØNSKER VÅR UTFORDRING

Legg feiringen til Spania
Stadig flere velger å legge feiringer av forskjellige slag til 

utlandet. I Albir i Spania har vi gode samarbeidspartnere og bred 
erfaring med å organisere ulike arrangementer. 

Firma og foreninger
Skal firmaet, arrangere kick-off, teambuilding, julebord eller holde 
feiringer? Vi kan sammen finne rammene og organisere et opplegg 
etter deres ønsker. Alt fra små grupper til grupper opp mot 150 per-
soner kan vi fint håndtere i Albir. Området byr på masse spennende 

aktviteter, utflukter og smaksopplevelser. 

Skap minner med familien
La ferien være en del av feiringen og nyt samværet med familie og 

venner. Om det er ”rund-dag”, bryllupsdag eller vanlig fødselsdag er 
dette et spesielt hyggelig minne for alle. Alt fra familiær feiring på vår 

egen Bok-Cafè, til et bredt utvalg av restauranter. Våre norske 
reiseledere i Albir kan ta med gruppen på spennende utflukter. 

Området har også fornøyelsesparker, badeland og en zoologisk hage.

Vi arrangerer festuke i Albir hver høst.


