Gaither Familyfest
Turteam: Kjell Nordbø og Per Asle Ydstebø

18. - 26. mai 2020

Bli med og opplev Nashville, Countrymusikkens hjerte og mange spennende
severdigheter. Fra Nashville går turen til Gaither Familiy Fest i Gatlinburg

Gatlinburg

Bill Gaither

Bli med til USA og opplev Nashville,
Countrymusikkens hjerte og mange
spennende severdigheter.
Fra Nashville går turen til Gaithers
Familyfest i Gatlinburg, en tre
dagers konserthelg med Southern
gospel med berømte grupper og
solister. Velkommen på tur!
FLYTIDER
Utreise fra Norge - 18. mai 2020
KL1200 Stavanger - Amsterdam 12.00 13.35
DL139
Amsterdam –Detroit 15.25 18.05
DL425
Detroit - Nashville
20.40 21.10
Hjemreise fra USA - 25 MAI 2020
DL2976 Nashville - Detroit
17.05 19.39
DL136
Detroit - Amsterdam 20.18 10.25+1
KL1201 Amsterdam - Stavanger 12.15 13.40

BOSTEDER
18-22/5 Holiday Inn Vanderbilt
22-25/5 Glenstone Lodge Gatinburg
Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller.

REISELEDERE
Kjell Nordbø og Per Asle Ydstebø er
reiseledere på denne turen. De har god kjennskap til Gaither miljøet gjennom å ha arrangert
mange konserter for blant annet Lynda Randle
i Norge. De har begge vært i Nashville før, og
gleder seg til denne turen.

Bridge Ministery

DAGSPROGRAM
MANDAG 18. MAI
Vi reiser fra Norge med KLM 12.00
fra Stavanger via Amsterdam til USA.
Det er mulig å reise fra flere nærflyplasser. Gruppen samles i Amsterdam,
og reiser sammen videre til Nashville
og lander 21.10, lokal tid. Gruppen
skal bo i 4 netter på den fine og
sentrumsnære hotellet; Holiday Inn
Vanderbilt.
TIRSDAG 19. MAI
Det blir tur inn til byens hjerte:
Broadway, gaten der alle kafeer og
barer har levende country musikk.
Her finner du også butikker med
cowboy støvler mm. Gruppen blir
med på guidet busstur i byen. Bussen
kjører forbi 100 landemerker i byen,
det er en åpen dobbeldekker. Om
kvelden besøker gruppen kirken under Jefferson Bridge, som er ledet av
Gospelsangeren Candy Hemphill
Christmas. Kirken er for byens hjemløse og samler hver tirsdag kveld til
gudstjeneste flere hundre personer.
Vår gruppe skal bistå i utdeling av mat
og klær, og samtidig delta på denne
flotte gudstjenesten. Mange har fått
hjelp til en ny start gjennom dette

flotte arbeidet. Du finner informasjon
på nettstedet www.Bridgeministry.org
ONSDAG 20. MAI
Etter frokost reiser gruppen til Opryland hvor Grand Ole Opry ligger.
Gruppen skal på elvecruise på
Cumberland River med General
Jackson. Turen inneholder lunsj og
show og et flott elvecruise. Ettermiddag tilbringes på Opryland med
tilbud om besøk på Outlet Opry Mills
og sightseeing på Grand Ole Opry for
de som ønsker det. Gruppen spiser
felles på Opry Mills foodcourt før de
drar tilbake til hotellet.
TORSDAG 21. MAI
Etter frokost blir det tid på egenhånd.
Området rundt hotellet har fine parkområder, butikker og kafeer. Om
kvelden skal gruppen på Ryman Auditorium på Country Classic konsert
og høre mange gode country artister.
Ryman er et gammelt flott bygg som i
mange år er blitt brukt til konsertlokale, radio og tv direktesendinger av
country og gospelmusikk.
FREDAG 22. MAI
Etter tidlig frokost reiser gruppen fra
Nashville opp til Gatlinburg, som lig-

Gaither Familyfest

ger ved foten av den skjønne nasjonalparken Smoky Mountains. Kjøreturen
fra Nashville opp til Gatlinburg tar vel
4 timer. Gruppen skal bo sentralt i
den vesle byen som ikke har større
avstander enn at du kan gå til og fra
conventionsenteret, hotellet osv.
LØRDAG/SØNDAG 23. - 24. MAI
I Gatlinburg kan du slappe av, gå fine
turer, handle og spise god mat på en
av de mange kafeene. Grupper og
solister som skal synge på konserter i
løpet av helgen: Gaither Vocal Band,
Lynda Randle, The Martins, Booth
Brothers, David Phelps med flere. Der
er 2 konserter både lørdag og søndag.
Gruppen spiser middag felles disse
dagene. Dersom du vil ta deg en tur til
Pigion Forge kan du benytte deg av
Trolley buss. I Pigion Forge finner du
også Dollywood, en stor fornøyelses
park som Dolly Parton har bygget til
sitt hjemsted.
MANDAG 25. MAI
Etter tidlig frokost reiser gruppen tilbake til Nashville og flyet går 17.05
via Detroit og Amsterdam tilbake til
Norge. og lander tirsdag 26. mai i
Stavanger kl. 13.40.

PRIS FRA STAVANGER
TOTAL KR 23450,Enkeltromstillegg 5150,Utreise fra andre byer i Norge på
forespørsel
PRISEN INKLUDERER:
• Flybillett Stavanger– Nashville t/r
inkl. flyavgifter (kr. 3425 pr. august
19, kan endre seg)
• Overnatting i dobbeltrom inkl.
varm frokost på oppsatte hotell
• 3 middager i Gatlinburg
• 1 lunsj i Nashville
• Gaither Family Fest konsertpass
• Transferbuss fra flyplassen i Nashville til hotellet og fra Nashville til
Gatlinburg t/r
• Sightseeing og inngangsbilletter i
henhold til oppsatt program som
inkluderer: elvecruise med lunsj og
show på General Jackson, konsert
Ryman Auditorium Country Classic
konsert og bussightseeing i
Nashville og besøk i kirken under
broene)
• Norsk reiseledertjeneste

IKKE INKLUDERT:
• Øvrige måltider
• Drikke til maten
• Forsikringer
• Tips til sjåfør og hotell– og
restaurantbetjening

Velkommen med på en
uforglemmelig tur!

Nashville og General Jackson

Nashville

Fra Bridge Ministery

David Phelps

Downtown Nashville

The Martins

Gatlinburg

FORBEHOLD
• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (høsten 2019), og vi tar forbehold om endring i valutakurser, devaluering

og lignende. Det samme gjelder uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, prisøkning på drivstoff eller lignende.
• Turprisen er beregnet utfra en gruppe på minimum 20 betalende deltakere. Vi tar forbehold om programendringer og at

det melder seg nok deltakere til å gjennomføre turen.
• Vi har begrenset antall plasser på turen. Turen fylles opp fortløpende.
• På grunn av strenge regler fra flyselskapet, må vi ha inn påmeldinger så tidlig som mulig.

Praktiske opplysninger og informasjon sendes alle påmeldte i god tid før avreise. Våre avbestillingsregler og øvrige reisebetingelser finner du på vår nettside plussreiser.no.

Turen bestilles på plussreiser.no
Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund
Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00

