3 dager: 11. - 13. mai 2018

Dette må være toppen
av lykke for de mange
strikke glade! En hel dag i garn og strikke paradis; Saltum i Danmark er
denne helgen gjort om til Uldfestival og her er det bare å åpne strikkekorga
og fylle opp med lekkert garn, strikkemønster, pinner og annet utstyr for å
gjøre strikke lykken fullkommen! Tenk bare å få være en hel helg sammen
med andre strikkeglade,- kan det bli bedre?

1. dag, fredag 11. mai 2018 : Stavanger/Brokelandsheia - Kristiansand Hjørring: Avreise fra de respektive
påstigningssteder.
Påstigningsliste
med tider blir vedlagt sammen med
program når dere får faktura. Vi kjø-

rer frem til Kristiansand hvor vi beregner å være kl 15.30. Om bord er det
mulig å forhåndsreservere buffet i restauranten «Catch me if you can». Her
har vi da sitteplasser til skipet er i
land i Danmark. Pris kr 299,-. Skipet
seiler fra Kristiansand kl 16.30. Straks
etter ilandkjøring fortsetter vi den
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hatt en trivelig helg, og har med seg
både garn, pinner, mønster og kanskje til og med funn fra loppemarkedet hjem igjen. Alle har sikkert
også fått seg nye strikke venner underveis!

korte turen sørover til Hjørring. Her
blir det innsjekking for overnatting 2
netter på Phønix Hotel Hjørring. Hotellet ligger sentralt i byen.
2. dag, lørdag 12. mai 2018: Frokosten nyter vi på hotellet før det er
klart for tur til Uldfestivalen i Saltum.
Ulddagene finner sted i weekenden
12. og 13. mai i den lille, hyggelige
nordjyske byen, Saltum, tett på badebyen Blokhus og det deilige Vesterhavet. Denne weekend møtes utstillere
fra nær og fjern med deres spesialiteter innenfor blant annet garn, stoff
og kunsthåndverk. Man kan dessuten
møte gamle håndverk i Egnssamlingens mange arbeidende verksteder og
se spennende og meget autentiske
utstillinger fra en svunnen tid. Saltum
kommer til å summe av liv denne weekend, også fordi mange av byens
borgere velger å vise frem deres forskjellige hobbyarbeider. Det årlige

loppemarked, som Lions Club står
bak, pleier også å ha mange gode tilbud og være velbesøkt. Byens mange
handlende er klar med riktig gode
tilbud, så der er all mulig grunn til å
besøke Saltum den andre weekenden
i mai. På ettermiddagen kjører vi tilbake til Hjørring og vårt hotell. Middag i kveld er ikke inkludert, men det
er restaurant på hotellet, og også
flere muligheter i byen.
3. dag, søndag 13. mai 2018 : Hjørring - Hirtshals - Kristiansand - Brokelandsheia/Stavanger: Deilig frokostbuffét på hotellet, noe som alltid
er en god start på dagen. Vi trenger
ikke stresse i dag, vi har god tid siden
vi bor så nærme Hirtshals. Vi beregner å være fremme i den nordjyske
fiskerlandsbyen, nå kanskje mest
kjent for sine ferjeforbindelser, omkring kl 11.15. Det blir ombordstigning i MS Superspeed I som har avgang kl 12.15 . Det er mulig å
bestille buffet ved påmelding til
turen. Denne koster kr 299,Forventet ankomst til Kristiansand er kl 15.30. Straks etter
ilandstigning og tollklarering
fortsetter vi frem, øst– og vestover, til de respektive avstigningssteder. Da håper vi alle har

3 dager
kun kr 2.490,Avreisedato: 11. mai - retur 13.
mai 2018
Turprisen inkluderer:
 reise i moderne helturistbuss kjørt
av erfaren og serviceinnstilt sjåfør
 totalt 2 hotellovernattinger i delt
dobbeltrom m/ dusj/WC
 2 frokoster
 ferje t/r Kristiansand Hirtshals
med Color Line
 alle veiavgifter og bompenger
Tillegg for enkeltrom kr 690,- pr
person
Forbehold om endringer som følge
av forhold utenfor vår kontroll!

Booking :  37 93 15 15
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