Nå med helt
nytt påskeprogram

Påsketur til Viborg 18.04.– 22.04.2019

Tradisjonen tro, kjører vi også i år til Viborg og en koselig påskefeiring på Golf Hotel Viborg.
En rolig avslappende påskefeiring med hyggelige medreisende, spennende utflukter, god mat og levende musikk
med dans på påskeaften.

Program for påsken 18. april—22. april 2019
Skjærtorsdag 18. april 2019.

1. påskedag 21. april 2019

Avreise fra Karmøy, Haugesund, Tysvær, Stavanger, Sandnes,
Egersund og videre langs E 39 til Kristiansand.

Frokost på hotellet fra kl.07.30—10.30
I dag blir det en utflukt, ja lunsj og masse mere er inkludert.

Gode pauser med servering av lett lunsj og drikke underveis i bussen til Kristiansand. Vi skal ta Color Lines Super Speed fra Kristiansand kl.16.30 til Hirtshals, med ankomst ca. kl.19.45 . Om bord har
vi plass i buffet restauranten og kan kose oss med god mat og drikke. Etter ankomst Hirtshals går turen til Golf Hotel Viborg for overnatting og noen koselige dager sammen. Ankomst ca. kl.22.00

Hvor vi skal hen? Hva vi skal få oppleve? Ja den som blir med får se
og oppleve. Vi skal på en hemmelig utflukt som bare noen få av oss
vet hvor går.
3 retters middag med vann og kaffe inkludert om kvelden.

Langfredag 19. april 2019.

2. påskedag 22. april 2019

Frokost på hotellet. I dag er det mulighet for å benytte seg av hotellets fasiliteter som svømmebasseng, badstue, m.m., eller rett og
slett ta seg en fin tur i parken ved hotellet eller en tur inn til sentrum av Viborg. Kl. 15.00 byr restauranten på et stort hjemmelaget
kake bord med kaffe, te og varm sjokolade. Felles 3 retters middag
på hotellet med isvann og kaffe inkludert.

Frokost blir servert fra kl.07.30 til kl.10.00

Påskeaften 20. april 2019.
En stor og deilig frokost på hotellet fra kl.07.00 til kl.10.00 . I dag er
det 2 muligheter, enten ta turen på egenhånd til Viborg by, eller
være med bussen til Bilka Viborg. Vi skal uansett samles til felles
lunsj på hotellet kl.13.00
Kl.14.30 skal vi på utflukt til Dalsgaard Antik, en hyggelig gård som i
de gode gamle dager. Besøk det nostalgiske kjøpmann museum fra
1930 årene og gjør en god handel. Det blir også underholdning av
spillemenn. Det er også dekket et stort og flott kaffe kake bord, og i
tillegg skal vi smake på 3 forskjellige snaps fra øyen FUR. Til slutt
skal vi på oppdagelse i en av landets største påskeutstillinger med
antikviteter og bruksting. Her finner du all verdens spennende gaveartikler med alt fra Georg Jensens tekstiler til kreative og gøyale
gaveideer– Gled deg til 2000 kvadratmeter utstilling.
Vi tilbringer noen timer her før vi returnerer til hotellet .Det blir tid
til og slappe litt av, eller ta seg en svømmetur i bassenget. Påskemiddag og dessert blir det kl.19.00, Isvann og kaffe inkludert. Etter
middagen spilles det opp til dans til ca. kl.01.00

Etter noen flotte dager i Viborg, er dagen kommet for å reise hjemover. Vi skal ta Color Line fra Hirtshals kl.12.15, men før vi kommer
så langt så svinger vi innom slakter Winther før vi sjekker inn på
Superspeed 1 til Kristiansand, som beregner ankomst ca. kl.15.30
På returen har vi reservert plass i Voyager Class. Vi får utdelt lunsjpakker som vi skal ha om bord i båten. Vi beregner ankomst Sandnes ca. kl.19.30, Stavanger ca. kl.20.00, Haugesund ca. kl.22.00

Se hva du får inkludert i prisen som er
kr. 7900.– pr. person i dobbeltrom for
disse 5 dagene.
( Enkeltromstillegg kr. 1350.– for 4 overnattinger.)
Bussturen med hyggelig sjåfør, reiseleder, alle ferjeutgifter, alle
bompenger og Dansk veiavgift, lett lunsj med drikke på avreisedagen, buffet på utreise med Color Line, 4 overnattinger med frokost,
stort kake bord på langfredag, 3 retters middag på langfredag,
lunsj, utflukter og påskemiddag på påskeaften med levende musikk, hemmelig utflukt på 1. påskedag med lunsj m.m. og 3 retters
middag om kvelden.

Påmelding til Påsketuren gjør du til disse telefonnummer som står under, eller til mailadresse: kundeservice.busstur@gmail.com

Tlf: 52 80 87 80

Tlf: 51 71 08 40

Tlf: 52 83 98 00
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