
INVITASJON TIL TURFEST
Cruise med MS Color Fantasy: Oslo - Kiel - Oslo 

03. - 05. februar 2019



TURFEST-CRUISE
Velkommen til turfesten som du ikke må gå glipp av!
Årets nyhet er en felles turfest for alle våre gjester. Vi slår sammen de regionale 
turfestene til en festreise 3-5 februar. Her vil du treffe turvenner fra hele landet.

Å reise med MS Color Fantasy er en opplevelse i seg selv. I tillegg til båtens 
mange fasiliteter og opplevelser, så vil vi på dette cruiset invitere dere med på 
egne samlinger i skipets konferanseavdeling. Her vil dere få presentert et variert 
og flott program, i en enda større skala enn dere er vant til på våre turfester.

Av programmet nevner vi:
• Sang av Arne Pareli Pedersen og Ingebjørg Berstad Torp
• Turfesttale av Hallvard Myhren
• Fellessang ledet av Evy Gunn Knotten
• Spennende intervjuer
• Turpresentasjon
• Utdeling av gaver til de som har reist 5,10 eller 25 turer med oss
• Trekning av reisegavekort blant de som er med på cruiset

I pausene vil ansatte og reiseledere stå på ulike stands der du kan få mer 
informasjon om turene våre. Det vil også bli gitt rabatter på noen av turene 
under cruiset.

I tillegg til samlingene som vi skal ha begge dager, er både frokost og middag 
inkludert i prisen. Gruppen sitter samlet under den store middagsbuffeèn om 
bord, begge kveldene.

Båten ligger til kai i Kiel i 4 timer. Her blir det mulighet for de som ønsker det å 
gå inn til sentrum og rusle i den koselige handlegata, gå 
på store kjøpesenter eller rett og slett bare benytte seg 
av en av byens koselige kafèer.

Med på turen blir mange av våre ansatte, samt en del 
av våre reiseledere, som alle gleder seg til å treffe deg 
på denne turen.

Med vennlig hilsen Aud Kindervåg Halsne
og staben i Plussreiser



Inkludert i turprisen:
• Cruise Oslo-Kiel t/r i 3* innvendig dobbel lugar (utvending lugar mot tillegg i prisen)
• Frokostbuffé 2 dager
• Stor middagsbuffé begge kvelder
• Enkel servering ved ombordstigning i Oslo
• Kaffe/te og frukt under samlingene i konferanseavdelingen
• Felles program fra Plussreiser

Pris for Turfest-cruiset: kr. 2.450,-
Tillegg for enkeltlugar: kr. 800,-

Om MS Color Fantasy
Om bord i båten finner du:
• Mange spennende spisesteder
• Stor handlegate
• Stort utvalg av taxfree varer
• Spa og fitness-senter
• Show lounge med profesjonelle show 
• Alle lugarer har eget bad og tv
• Store flotte fellesområder
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Påmeldingsfrist: 1.1.2019 (for å være sikret plass)



Tilslutning til og fra Oslo
Vi kan tilby våre gjester to ulike måter å komme seg til Oslo; med våre busser eller rutefly.

Med rutefly:
Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med flybestilling. Avreise søndag 3. februar om morgenen. 
Fellesbuss fra Gardermoen til skipet. På returreisen 5.  februar blir det fellesbuss til Gardermoen 
og ettermiddag/tidlig kveldsfly hjem til din flyplass.  Prisantydning kr. 1.500,-  t/r. 
Bestilles sammen med din påmelding. 

Fellesreiser med buss: Buss fra Bergen via Kristiansand til Oslo
Påstigning langs ruten. Reiseleder blir med på bussen.

Lørdag 2. februar
08:00 Avreise fra Hotel Terminus i Bergen
10:15    Leirvik bussterminal
11:15    Flotmyr terminal, Haugesund
13:15   Byterminalen, Stavanger
17:00 Lyngdal Inn

Middag og overnatting på Scandic Bystranda, 
Kr.sand. Samling på hotellet etter middag.

Søndag 3. februar
07:00 Avreise Kristiansand rutebilstasjon
07:45 Harebakken, Arendal
08:30 Brokelandsheia
11:30 Hjortneskaia, Oslo

Buss fra Møre/Trondheim til Oslo
Påstigning langs ruten. Reiseleder blir med på bussen.

Lørdag 2. februar
08.30  Avreise fra Skateflukaia i Ålesund
08.50  Moa bussterminal
09.40  Vestnes (Shellstasjonen)
12:30 Dombås jernbanestasjon

Tog fra Trondheim kl. 08.30 med 
overgang til vår buss på Dombås kl. 12.30.

Middag og overnatting på Holmenkollen Park 
hotell. 
 
Samling på hotellet på kvelden etter middag.

PRISER
Kr. 1750,- fra Ålesund, Vestnes og Trondheim. 
Ved påstigning etter Dombås, pris pr. forespørsel.
Kr. 1850,- fra Bergen*
Kr. 1800 fra Stord og Haugesund
Kr 1.750 fra Stavanger, Jæren.
Kr. 1.650 fra Vest-Agder.
Kr. 700,- fra Kristiansand søndags morgen.
* Retur fra Oslo til Bergen vil gå med tog. 
Bussen vil gå langs kysten og stoppe 
i Haugesund på returen.

Ring oss på 70 17 90 00 
eller besøk plussreiser.no 

for å melde deg på 
turfesten!

Returadresse: Plussreiser, Vasstrandveien 1, 6011 Ålesund

Vi gleder oss til å se deg!


