3 dager: fredag 26. - søndag 28. januar 2018
Vi starter fra Porsgrunn og Skien i øst og følger E18/
E39 vestover mot Stavanger. Videre med ferje langs
vestkysten og over Sveio og Stord til Bergen. Her skal
vi bo 2 netter midt i sentrum, på Clarion Hotel Admiral. Lørdag kveld koser vi oss med middag og dans på

Dag 1, fredag 26. januar 2018 : Skien/Porsgrunn/Sørlandet/Stavanger Bergen, ca 450 km fra Kristiansand :
Avreise fra Skien og Porsgrunn om
morgenen. Videre kjører vi langs E18
og E39 mot Stavanger. Underveis stopper vi også med jevne og behagelige
mellomrom for å strekke litt på kroppen, de som vil kan få kjøpt seg en
matbit - og atter andre vil kanskje ha

hotellet. Lørdag er tiden til fri disposisjon i den trivelige byen som regnes som Vestlandets «hovedstad».
Stort show i Grieghallen i Bergen, og vi har selvsagt
billetter - før det blir dans og moro på hotellet vårt.

seg en røyk? Vestover passer vi Stavanger utpå ettermiddagen og vi har
snart krysset under Boknafjorden i
tunnel, vi har kjørt over Rennesøy og
tatt ferje fra Mortavika til Arsvågen.
Ferden tar oss gjennom Sveio og over
Stord, frem til ferje fra Sandvikvåg til
Halhjem etter å ha krysset over Bjørnefjorden. Vi ankommer Bergen og
hotellet utpå ettermiddagen. Etter
innsjekking på hotellet er resten av
kvelden i Bergen til fri disposisjon. Vi

befinner oss midt i sentrum, nært til
de fleste severdigheter.
Dag 2, lørdag 27. januar 2018 : I
Bergen : Deilig frokost på hotellet - og
store deler av dagen er til fri disposisjon i det som jo på folkemunne bare
går for å være Vestlandets hovedstad.
I kort gangavstand fra hotellet finner
vi byens handlegater - med et stort
utvalg av butikker. Torgalmenningen
ligger bare et par kvartaler fra hotel-
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let, og rundt til Bryggen er det bare
det berømte steinkastet. Noen vil
kanskje ta seg en tur med Fløibanen
for å nyte utsikten? Middag blir det
denne kvelden etter trekkspillshowet
med Lindesnes Trekkspillklubb i
Grieghallen. Våre busser kjører til og
fra Grieghallen. Etter trekkspillshowet i Grieghallen, blir det dans og
moro på hotellet utover kvelden.
Dag 3, søndag 28. januar 2018 :
Bergen - Stavanger - Sørlandet Grenland/
Porsgrunn/Skien ca 450 km til Kristiansand : Etter frokost på hotellet er
det klart for avreise og farvel med
Bergen for denne gang. Vi ser Fløien
forsvinne bak oss, og vi kjører utover
mot Os - frem til Halhjem og ny ferjetur over Bjørnefjorden. Fra Sand-

vikvåg kjører vi sørover Stord, vi krysser igjen Trekantsambandet med
bruer og undersjøiske tunneler før vi
nærmer oss Bokn og Arsvågen. Det
store raffineriet på Karstø ser vi fra
bussvinduene før ferjeturen. Stavanger passerer vi tidlig på ettermiddagen
og det blir selvfølgelig stopp på greit
sted underveis for at de som ønsker
det - kan få kjøpt seg en matbit. I
kveldingen beregner vi å være i Kristiansand og vi fortsetter østover E18
så langt det er avstigende turgjester
som skal hjem igjen.

3 dager
kun kr 3.690,pr person
Avreisedato: fredag 26. januar
2018 - retur søndag 28. januar
2018
Turprisen inkluderer:
 reise i moderne helturistbuss kjørt
av dyktig sjåfør
 ferjeoverfarter t/r Mortavika Arsvågen og Sandvikvåg - Halhjem
 2 hotellovernattinger i delt dobbeltrom m/ dusj/WC på Clarion
Hotel Admiral
 2 frokoster
 1 middag - lørdag kveld
 billett til show med Lindesnes
Trekkspillklubb i Grieghallen lørdag
 etterfølgende dans på hotellet
lørdag kveld
 veiavgifter og bompenger
Tillegg for enkeltrom kr 990,- pr
person totalt for begge nettene.
Forbehold om endringer som følge
av forhold utenfor vår kontroll!
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