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I januar inviterer Lindesnes Trekkspillklubb
og Risdal Touring til gode og
stemningsfulle opplevelser ombord i
fantastiske MS Color Magic  på et 2
døgns cruise til Kiel fra Oslo! 2 døgn
fullspekket med god mat, hyggelig
atmosfære og trekkspillmusikk. Ombord
blir det ettermiddagsshow med Lindesnes
Trekkspillklubb  og de varter opp med god
og variert musikk utover kvelden så alle
kan få prøvd dansefoten!

Dag 1: Trøndelag  Hafjell
Bussen starter fra Steinkjer
jernbanestasjon kl. 08.45, Røra v/kroa
kl. 09.00, Verdal jernbanestasjon kl.
09.15, Levanger jernbanestasjon kl.
09.30, Stjørdal v/Esso kl. 10.15,
Trondheim sentralstasjon kl. 11.30 og
har påstigning sørover
Gudbrandsdalen. På
ettermiddagen/kvelden ankomst
Hafjell for middag og overnatting.

Dag 2: Hafjell  Oslo / Kiel
Vi starter dagen med en god frokost på
hotellet før vi setter oss i vår
behagelige turbuss og kjører mot
hovedstaden. Vi ankommer Oslo i god
tid før Color Line har avgang kl 14.00.
Vi får tildelt lugarer og vi anbefaler å
starte oppholdet ombord i Observation

Lounge, helt øverst og med fantastisk
utsikt under seilingen ut Oslofjorden.
Kl 15.30 er det klart for show med
Lindesnes Trekkspillklubb i Show
Lounge  før det er klart for felles
middag i buffètrestauranten. Det er
inkludert 1 fri drikkeenhet til
måltidet. Vi anbefaler gjerne også å få
med seg showet som skipets egen
besetning setter opp kl 19.00 og kl
21.00  og etterpå er det klart for dans
med trekkspillklubben! Variert og god
dansemusikk, og vi tør love topp
stemning.

Dag 3: Kiel
Dagen starter med deilig frokostbuffèt
ombord før vi kommer til Kiel kl
10.00. Vi har nå 4 timer som vi kan
bruke i land  bare husk å ta med
boardingkort og pass, så kommer du
ombord igjen! Enkelte butikker rundt
jernbanestasjonen holder også åpent
på søndager! Kl.14.00 seiler skipet ut
fra Kiel igjen  og vi får rikelig
anledning til å kose oss ombord igjen.
Show og underholdning blir det også
nå ombord  og vi har også på returen
inkludert buffètbordet med 1 drikke
enhet til våre gjester. I kveld igjen blir
det mulighet for dans til toner fra
Lindesnes Trekkspillklubb.

Dag 4: Oslo  Trøndelag
Vi våkner under innseilingen til Oslo 
og nyter også i dag en god frokost
ombord før skipet klapper til kai
allerede kl 10.00. Straks etter
ilandstigning fortsetter vi i våre
behagelige turbusser mot mer hjemlige
trakter. Utpå kvelden er vi hjemme
igjen, med mange nye minner! En
artig tur på en tid av året når der
kanskje ikke skjer all verdens annet av
aktiviteter og sosialt felleskap.

Avreisedato: 18.januar
Prisen inkluderer:
· Bussreisen
· 1 hotellovernatting
· 1 middag på hotellet
· 3 frokost
· 2 buffet m/1 drikke pr.person pr.buffet

ombord
· Color Line Oslo  Kiel t/r m/innvendig

dobbeltlugar
· Billett til show med Lindesnes

Trekkspillklubb ombord
· Inngang til dans med musikk fra

trekkspillklubben begge kvelder

4 DAGER kr. 4.990,
Enkeltrom på hotell: kr 400,
Innv. 3stjerners singellugar t/r: kr 500,
Utv.3stjerners singellugar t/r: kr 1.000,
3stjerners utv. dbl. t/r: kr 510, p.p.
4stjerners utv. dbl. t/r: kr. 1.450, p.p.
I samarbeid med:
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Praktiske opplysninger

Bussturen:
På turen benyttes helturistbuss, utstyrt med toalett, aircondition. Under
turen vil det bli regelmessig stopp for bespisning og røykepauser.

Ferjen:
Under reisen benyttes Color Line Oslo  Kiel tur/retur. Man har samme
lugar begge veger.

Valuta
I Kiel er det nødvendig med Euro. Ombord på Color Line benyttes norske
kroner og Euro. En kan også få vekslet valuta på båten. Videre kan ulike
kredittkort benyttes spesielt ved større innkjøp og for uttak av kontanter.

Pass: Husk gyldig pass
Pass er eneste gyldige identifikasjonsdokument for nordmenn og må
medbringes selv for reiser innenfor Schengenlandene. Passet må være
gyldig minst til hjemkomst dato. Legg ikke passet i koffert eller lignende,
men ha det i eventuell håndbagasje så det er lett tilgjengelig.

Tollregler:
Ved returen til Norge gjelder følgende tollregler, og for alkohol er 3 alt.
kombinasjoner:
A1) 1 liter brennevin + 1,5 liter vin + 2 liter øl/rusbrus
A2) 3 liter vin + 2 liter øl/rusbrus
A3) 5 liter øl
Tobakk: 200 sigaretter eller 250 g tobakk, alternativt 1,5 liter vin.
Mat: 10 kg kjøtt og melkeprodukter (kun tillatt fra EU/EØS land)

NB! Alle tollvarer skal bæres av den enkelte iland.




