5 hyggelige dager med god stemning, nye og gamle bekjentskap og ikke minst gode kjøp.
Bli med på en hyggelig og sosial shoppingtur til

Sverige 9.Mai – 13. Mai 2018
Der vi blant annet skal besøke

Strømstad, Ullared, og Nordby Shoppingcenter.

Pris kr: 4850.Pr.Person i dobbeltrom. ( enkeltromstillegg kr: 1150.– for 4
overnattinger.)

En hyggelig busstur, god overnatting, god mat, en lønnsom og god Taxfree handel mellom Sandefjord—
Strømstad t/r, samt gode kjøp på Ullared og Nordby
Shoppingcenter.

Bli med Egil og Kari på en sosial og hyggelig busstur til Sverige.
Bli med oss på en hyggelig og sosial tur til Sverige 9. Mai—13. Mai 2018. Vi starter fra Haugesund
onsdag 9. Mai og kjører via Stavanger, Sandnes og videre til Langesund der vi tar første overnatting. Vi tar gode pauser underveis, og kaffe og noe og bite i er inkludert. Vi skal overnatte på Quality Hotel Skjærgården i Langesund fra 9. til 10. Mai der det også blir middag om kvelden. Etter en
god frokost setter vi kursen mot Sandefjord hvor vi skal ta Color lines båt kl.10.00 over til Strømstad. Om bord i båten tar vi plass i skipets restaurant hvor vi skal ha formiddagsbuffet. Ankomst
Strømstad kl.12.30 og, vi tar en stopp i Strømstad før vi kjører til vår overnattingsplass som er
Rasta Nordby, her skal vi ligge i ro til søndag 13.Mai. Middag og dessert på Rasta denne kvelden.
Om kvelden samles vi til felles hygge og prat.
Fredag 10. Mai: setter vi kursen mot Skandinavias største varehus ULLARED. For de som heller vil
tilbringe dagen på Rasta og Nordby Shopping Center så er det fullt mulig. Alt ved Gekås Ullared er
stort. Meget stort. Varehuset ligger langt ute i en skog nord for Falkenberg i Sør-Sverige, og ble
grunnlagt allerede i 1963. Butikkarealet tilsvarer cirka seks fotballbaner. Nesten hver fjerde
svenske handlet på Ullared i fjor. Her tilbringer vi noen timer slik at alle får handlet fra seg. Middag og dessert på Rasta. Om kvelden samles vi til felles prat og hygge.
Lørdag 11. Mai: ligger vi i ro på Rasta, og alle kan ta seg den tid de vil og kose seg på Nordby
Shopping Center. Middag og dessert på Rasta.
Søndag 12. Mai: Frokost på Rasta før vi kjører til Strømstad hvor vi skal ta Color lines båt kl.10.00
over til Sandefjord. Om bord får vi servert formiddagsbuffet. Vi ankommer Sandefjord kl.12.30 og
setter kursen mot hjemlige trakter. Vi stopper på Horisonten i Lillesand for felles middag.
Vi tar plass i bussen og fortsetter vår tur hjemover mot hjemlige trakter etter noen koselige og
sosiale dager i sammen.

Dette er med i prisen:
Moderne turbuss med hyggelig sjåfør og reiseleder, 1 x overnatting Quality Hotel Skjærgården
inkl frokost og middag, Båtreisen Sandefjord—Strømstad t/r med Colorline inkl buffet, 3 overnattinger på Rasta Nordby inkl frokost og 3 middager med dessert, utflukt til Ullared, og middag på
Horisonten i Lillesand.
Ikke inkludert: Lunsj fredag 11. Mai, og lørdag 12. Mai 2018.

PÅMELDINGSFRIST: 23. Mars 2018.

Påmelding gjøres til telefon: 52 83 98 00 / 51 71 08 40

