
Busstur fra Kristiansand via Oslo til

NMS sin sommerfest og 
Generalforsamling i Stjørdal

Reiseleder: 
Helene Kristiansen 

Fellesreise med buss fra Kristiansand. 
Overnatting i Oslo på utreise og hjemreise. 
Bli med på en sosial tur til 
Sommerfesten i Stjørdal

27. juni - 3. juli 2023 

Program:

Tirsdag 27. juni
Kristiansand - Oslo
Buss fra Kristiansand rutebilstasjon kl 14.00. 
Bussen kjører E18 østover til Oslo. 
Mulig med påstigning underveis. Ankomst Oslo ca 
kl 19.00. Overnatting og middag i Oslo på Thon 
Hotel Storo.

Onsdag 28. juni
Oslo – Stjørdal
Frokost på hotellet før vi kjører til Oslo S. og tar på 
nye gjester kl 09.00. Vi starter så på turen nordover 
langs E6. Det blir flere stopp underveis hvor en får 
strekke på beina og kjøpe seg litt lunsj og kaffe. På 
Dombås blir det felles middag som er inkludert i 
prisen. Ankomst Stjørdal utpå kvelden. 
Bussen kjører til de ulike hotellene som benyttes til 
overnatting under GF. 

Hver enkelt bestiller overnatting i Stjørdal fra onsdag 
til søndag direkte på NMS sine sider sammen med 
påmeldingen til Generalforsamlingen.

Søndag 2. juli
Stjørdal – Oslo
Etter gudstjeneste i Nidarosdomen starter vi på 
turen sørover igjen. 
På Dombås blir det middagsstopp som er inkludert 
i prisen før turen går videre til Oslo. Her slipper vi av 
de som hadde avreise fra Oslo før vi kjører til Sand-
vika og Thon Hotel Oslofjord hvor vi overnatter til 
neste dag.

Mandag 3. juli
Oslo – Kristiansand
Frokost på hotellet før vi starter på turen til 
Kristiansand. Det blir stopp underveis hvor en får 
kjøpt seg kaffe og lunsj. 
Ankomst Kristiansand ca kl 15.00.

Teknisk arrangør: 



Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· 
Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund

Turpris fra Kristiansand
Kr 4.950 pr. person 

Tillegg for enkeltrom: kr 900

PRISEN INKLUDERER:

• Bussturen i godt utstyr turbuss

• 2 overnattinger med frokost i Oslo

• Middag i Oslo første kveld

• 2 middager på Dombås

• Reiseledertjenester

Turpris fra Oslo
Kr 2.750 pr. person 
PRISEN INKLUDERER:

• Bussturen i godt utstyr turbuss

• 2 middager på Dombås

• Reiseledertjenester

IKKE INKLUDERT: 

• Øvrige måltider

• Overnattinger og måltider i Stjørdal

• Forsikringer

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.

Turen bestilles på:
Plussreiser.no

eller på telefon 70 17 90 00

FORBEHOLD OG MERKNADER

Vi tar forbehold om endringer i program og pris. Plussreiser kan avlyse turen dersom det blir for få påmeldte. 

Turprisen er regnet ut fra dagens priser og vi tar forbehold om uforutsette avgifts-forhøyelser, nye skatter, 

prisøkning på drivstoff eller lignende. Forbehold om trykkfeil i programmet.

PÅMELDING

Avbestillingsregler
• Avbestilles turen innen 6 uker før avreisedato, belastes 

kun et gebyr på kr 500,-

• Avbestilles turen mellom 6 uker og 15 dager før avreise, 

tilbakebetales ikke depositum (kr 1000)

• Avbestilles turen mindre enn 15 arbeidsdager før 

avreise, eller ved manglende frammøte avreisedagen, 

kan 100% av turprisen kreves inn. Det samme gjelder 

dersom man mangler de nødvendige papirer for å delta 

på hele reisen.

Disse reglene gjelder selv om den påmeldte ikke har betalt 

inn depositum/turpris. PLUSSREISER kan da fakturere 

dette i ettertid.

Generelle vilkår:
PLUSSREISER sine vilkår baserer seg på”Lov om pakkereiser” av 01.07.2018, samt 
”Alminnelige vilkår for pakkereiser” utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukerom-
budet gjeldene fra 01.01.15.
PLUSSREISER forplikter seg til å gjennomføre turene etter de oppsatte program så 
langt det er praktisk mulig. Ved uforutsatte hendelser, eller «force majeure» kan det 
bli aktuelt å foreta programendringer som for eksempel omlegging av reiserute, bytt 
av transportmiddel, overnattings-sted, endring av turteam, droppe severdigheter/
besøkssted o.l. PLUSSREISER kan avlyse turen/avgangen dersom det blir for få 
påmeldte. Dette bestemmes ca 5 uker før avreise.
På reiser i andre verdensdeler kan det forekomme endringer i programmet pga kul-
turelle forskjeller.
Den reisende har plikt til å selv sette seg inn i vilkår og informasjon tilsendt fra turop-
eratør.


