Sol og sommer
Charter- og utlandsruter fra Bodø Lufthavn 2018

DIREKTE
FRA BODØ
Alicante

Kreta

Stockholm

Rhodos
Mallorca

Kroatia

Bulgaria

Gran
Canaria

Utlandsdestinasjoner fra Bodø
Visste du at en rekke spennende destinasjoner
kun er én flytur fra Bodø Lufthavn?
Enten du liker solrike charterturer
med varme strender eller
spennende storbyer
– reisen starter
fra Bodø!
STOCKHOLM
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ALICANTE
MALLORCA

GRAN CANARIA

Les mer
om våre
reisemål

KRETA
RHODOS

NYHET!

Alicante

Endelig kan solhungrige nordlendinger fly direkte
til fastlands-Spania!
Alicante er en akkurat passe stor by som frister med alt det gode du forbinder
med Spania. Hvite sandstrender, golf, yrende byliv, fristende tapas og shopping
for å nevne noe. For de som ønsker å utforske regionen ligger hele Costa Blanca
lett tilgjengelig.
SAS flyr ukentlig fra Bodø til Alicante i perioden mars – oktober.
Bestill din reise på www.sas.no

NYHET!

Kroatia

Populære Kroatia er tilbake på ruteprogrammet fra Bodø!
Apollo tilbyr mange flotte destinasjoner med sjarmerende byer og spennende
utflukter. Besøk vakre Makarska rivieraen, bo ute på de populære øyene Hvar
og Brac, eller tilbring en uke på Yacht. Det er ikke mye som slår Split når det gjelder
shopping og hyggelig stemning langs havnepromenaden.
Apollo flyr ukentlig fra Bodø til Split i perioden 27. juni – 8. august.
Bestill din reise på www.apollo.no

Alicante
SOLFYLTE ALICANTE
Småbarnsfamilier, studenter, pensjonister og kjærestepar
– alle elsker solfylte Alicante, og det er det mange grunner
til. Her kan man kombinere storby med et stort antall småbyer langs hele Costa Blancas kyst. Med over 300 soldager
i året er den spanske solkysten en populær destinasjon.

Gran Canaria
SPENNENDE GRAN CANARIA
Gran Canaria har noe for de fleste. Fra storbyen Las
Palmas i nord, til alle badebyene i sør. På Gran Canaria
er det også flott å leie bil, og dra på oppdagelsesferd på
dette mangfoldige reisemålet. For turglade nordlendinger
byr øya på flotte turstier og fjellområder.

Kreta
MANGFOLDIGE KRETA
Her er valgmulighetene store. Kreta passer virkelig for alle.
Velg mellom badebyene langs Chaniakysten, Chania by,
og Rethymnon og områdene rundt. Hva med utflukt til
Spinalonga, fotturer til Samariaravinen, båtturer, eller
bare slappe av på en av Kretas vakre strender.

Mallorca
MULIGHETENES ØY
De reisende har virkelig fått opp øynene for Mallorca igjen.
Her kan man velge mellom storbytur til spennende og
pittoreske Palma, badeferie med familien til Alcudia,
eller til et av de vakre reisemålene på sør, øst eller vestsiden av øya. Å dra på oppdagelsesferd litt unna allfarvei
på Mallorca med leiebil er en fantastisk opplevelse.

Rhodos
DEN BEST BEVARTE MIDDELALDERBYEN
Rhodos har alt fra store, flotte familiehoteller på nord
og sørkysten, til små koselige hoteller i Rhodos by.
Mange hoteller har satset stort på treningsmuligheter.
Ut fra Rhodos kan man også dra på spennende dagsturer med båt til de flotte småøyene rundt Rhodos.

Kroatia
KOMBINER STORBY- OG STRANDFERIE
Fly til Split, og opplev dette fantastisk vakre landet, med sitt
krystallklare badevann, pittoreske gamlebyer, spennende
historie og kultur, store øyrike, og flotte båtturer. Her ligger
ferieperlene tett. I Kroatia er det rimelig å leve, maten er
meget god, og innbyggerne er utrolig gjestmilde.

Bulgaria
ET AV EUROPAS RIMELIGSTE FERIELAND
I alltid like populære Bulgaria ved Svartehavet finner du
kilometerlange sandstrender. Velg mellom barnevennlige
Albena, mangfoldige og litt mer hektiske Golden Sands,
eller den sjarmerende småbyen Balchik.

Stockholm
SUVERENE STOCKHOLM
Stockholm byr på det meste. Her finner du broer og kanaler,
kafeer og prisbelønte restauranter. For de shoppingglade er
det et fantastisk utvalg av butikker med det nyeste innenfor
skandinavisk design. Hva med en lunsjtur på en av båtene
i den nydelige skjærgården, eller en spasertur i Gamla stan?

Se alle destinasjoner og les mer på avinor.no/fly-fra-bodo

Nyhet! Bestill & hent
FORHÅNDSBESTILL TAXFREE-VARER FØR UTREISE
TIL UTLANDET OG HENT NÅR DU LANDER I BODØ.
Vi har satt sammen et utvalg av våre mest populære
taxfree-produkter så du enkelt kan bestille dine varer til
hjemreisen. Fyll ut bestillingsskjema og lever i butikken
på lufthavna, enkelt og greit. Taxfree-butikken er
alltid åpen ved utlandsruter direkte til eller fra Bodø.
Les mer på avinor.no/flyplass/bodo

Bestill parkering
FORHÅNDSBESTILL OG FÅ DEN BESTE PRISEN!
Spar penger ved å forhåndsbestille parkering.
Du velger selv om du vil stå i nærhet av terminalen,
eller om du vil stå på en av våre billigere alternativer.
Bilen din står trygt og sikkert i et belyst og overvåket
område. Vi har også plasser til elbil (ingen reservasjon).
Les mer på avinor.no/flyplass/bodo

Bestill din neste reiseopplevelse hos:

