
26 VINTER & VÅR 2018

  1. dag: Tirsdag 15. mai
Bergen/Rogaland/Sørlandet
Avreise fra Bergen kl 06.00, 
Leirvik kl 08.30, Haugesund 
kl 09.10, Stavanger kl 11.30, 
Videre påstigning mot 
Kristiansand etter avtale.
Oslo/Telemark
Avreise med rutebuss fra Oslo 
til Kristiansand kl 10.00. 
Båtavgang fra Kristiansand 
kl 16.30. Middag om bord. 
Ankomst Hirtshals 19.45. 
Overnatting i Ålborg.

2. dag: Onsdag 16. mai
Ålborg – Nyborg Strand
Vi starter på turen sørover 
Jylland og over til Fyn og vårt 
koselige hotell Nyborg Strand 
hvor vi skal bo de neste 5 
nettene. Lunsjstopp underveis. 
Middag og samling på hotellet 
om kvelden.

3. dag: Torsdag 17. mai
Etter frokost kjører vi inn 
til København hvor vi skal 
feire nasjonaldagen vår. Vi 
starter med lunsj i byen før vi 
deltar på gudstjeneste i Vår 
Frelsers Kirke. Det blir så 17. 
mai tog til Sjømannskirken 
hvor feiringen fortsetter. 
Utpå ettermiddagen kjører 
vi tilbake til Nyborg hvor vi 
avslutter dagen med litt sen 
middag på hotellet.

4. – 6. dag: Fredag - Søndag
Nyborg Strand
Tre hyggelige dager ligger 
foran oss. Vi skal ha samlinger 
både morgen og kveld. 
Tiden mellom frokost og 
lunsj har hver enkelt til egen 
disposisjon. Her er fine 
områder med stier og veier 
som innbyr til spaserturer. 
Andre vil kanskje slappe 

av på hotellet eller ta en 
svømmetur i bassenget. 
Mulighetene er mange. Vi 
samles til lunsjtallerken på 
hotellet, og etter lunsj tilbyr 
vi utflukter med buss for de 
som ønsker det. En av dagene 
skal vi besøke det storslåtte 
Egeskov Slott. Den fantastiske 
hagen er kåret til en av de 
12 mest spektakulære hager 
i verden. Tilbake på hotellet 
blir det middag etterfulgt av 
kveldssamlinger. 

7. dag: Mandag 21. mai
Nyborg Strand – Hirtshals
Vi forlater Fyn og kjører 
tilbake til Jylland og Hirtshals. 
På Skaga hotel blir det felles 
middag og turavslutning for 
hele gruppen. 
Vi kjører så våre turdeltakere fra 
Bergen til kaien og installerer de i 
gode innvendige lugarer om bord 
på Fjord Line som har avgang fra 
Hirtshals kl 20.00. Reiseleder blir 
med på båten til Bergen. Resten 
av gruppen overnatter på Skaga 
Hotel.

8. dag: Tirsdag 22. mai
Hjemreisedag
Båtavgang med Color Line 
fra Hirtshals kl 12.15. 
Vi spiser en god lunsjbuffet 
om bord før ankomst 
Kristiansand kl 15.30. 
Bussen kjører så vestover 
via Stavanger og Haugesund 
til Stord. 

Oslo: Avreise med buss/tog 
fra Kristiansand ca kl 16.00. 
Ankomst Oslo ca kl 20.30.

Bergen: God frokostbuffet om bord 
før ankomst Bergen med Fjordline 
12.30

TURTEAM:
Klaus Muff, Marta Veivåg  

og Svein Bjarne Aase

TURPRIS FRA:  12.950
Kristiansand: 12.950 
Stavanger:  13.050
Haugesund: 13.150 
Bergen: 13.250 
Oslo:  13.250

Tillegg for  
enkelt-rom/lugar: 1750

TURPRISEN INKLUDERER: 
7 overnattinger i dobbeltrom/lugar 
m/dusj og wc.  7 middager.  
7 frokoster.  6 lunsjer (fra Bergen 5). 
Inngangspenger i pakt med tur- 
programmet.  Ferjebilletter.  
Kaffe og småkaker når vi raster 

IKKE INKLUDERT:
Øvrige måltider, drikke til maten. 

.......8 dager

 Danmark

15. – 22. mai
Pinsefeiring i flotte  
omgivelser på Nyborgstrand 
Hotell og 17. mai-feiring i 
Sjømannskirken i København. 

Danmark
Pinse og 17. mai feiring i 

Se for øvrig generelle vilkår  s. 54.  




