3 dager, 15. - 17. april 2018
Interessen for strikking og tradisjoner knyttet til dette er på topp i Norge for tiden! Mange finner
det både nyttig og sosialt å drive med denne aktiviteten - og det er noe som forener på tvers av generasjoner. Vi har laget et «strikkecruise» i samarbeide med DFDS Seaways til København og fått
med oss Arne & Carlos til å holde foredrag og å dele fra sin enorme kunnskap om strikking. En lokal
«primus motor» er Jorunn Førsvoll Roland fra Hægeland. Det settes opp busser fra andre deler av
landet også - og formålet er å forene strikkeinteresserte til sosial strikking, utveksling av strikkeoppskrifter, temaforedrag knyttet til strikking og gode tilbud fra leverandører!

Dag 1, søndag 15. april 2018 : Stavanger/
Sørlandet/Grenland - Oslo : Vi kjører fra de
oppsatte steder i henhold til påstigningsliste
som blir sendt ut. Vi stiger om bord i MS Pearl Seaways og finner straks våre lugarer om
bord - som blir våre for de 2 neste nettene.

Avgang fra Oslo er kl 16.30. I skipets konferanseavdeling er det rigget til for strikkecruisets deltakere - og vi får høre interessante
foredrag, det ligger til rette for felles strikking, utveksling av strikkeoppskrifter og utvalgte leverandører kommer med gode tilbud, i samarbeide med Garn & Lysstua AS,
Evje. Etter «første runde» med tema strik-

Påmelding og nærmere informasjon, ta kontakt med:

Transportvegen 17, 4735 EVJE

 37 93 15 15 www.touring.no

Alle turdeltakere på cruiset får en
«strikkepakke» om bord i MS Pearl Seaways!

king - møtes vi for å spise av det store
buffètbordet som står dekket til oss kl 20.30
i skipets hovedrestaurant. Ta gjerne på deg
strikkeplagg du liker godt denne kvelden!
Resten av kvelden er til fri disposisjon og
hyggelig samvær.

og hyggelig samvær.

Dag 3, tirsdag 17. april 2018 : Innseilingen
til Oslo er spesielt severdig, når skipet forsiktig manøvrerer seg forbi Drøbak og Oscarsborg. Frokosten nyter vi mens dette
pågår - og allerede kl 09.45 klapper MS PeDag 2, mandag 16. april 2018 : Deilig froarl Seaways igjen til kai i Oslo. Vi stiger i
kost om bord mens skipet seiler inn mot
land og finner våre seter i bussene. Ferden
København. Skipet legger til sentralt i byen hjemover tar til, men vi skal slett ikke glemkl 09.45 og vi har dagen på oss til å rusle
me å hygge oss - ikke minst med strikking rundt i den danske hovedstaden. Handlega- på turen!
ten Strøget og havnekvarteret Nyhavn er
knappe 3 km unna - og man kan jo gå eller
ta en av de oppsatte busser, alternativt drosje. I god tid før returavgang kl 16.30 er vi
igjen om bord i den flotte cruiseferjen og vi
har «strikkefag-lig» program frem til omkring kl 19.00. Vi møtes på nytt ved
buffètbordet kl 20.30 - og som kvelden i
forveien er resten av tiden avsatt til sosialt

3 dager fra
kun kr 3.330,pr person ved påmelding før 15.
januar 2018, deretter kr 3.770,Avreisedato: søndag 15. april 2018
- retur tirsdag 17. april
Turprisen inkluderer:
 bussreise i moderne helturistbuss
kjørt av erfaren sjåfør
 cruise med DFDS fra Oslo til København t/r
 2 overnattinger i innvendig dobbeltlugar m/dusj/WC alle beliggende oppe i båten
 2 frokoster
 2 middager/buffeter
 deltakelse på stikkecruiset i det
program som blir lagt
 en velkomstgave om bord, en liten
«strikkepakke»
 alle veiavgifter og bompenger
Tillegg for enkeltlugar, innvendig, kr
190,- pr person og for utvendig dobbeltlugar kr 100,- pr person - totalt
kr 200,- pr lugar. Ved
påstigning på Vippetangen reduseres
prisen med 400,- pr person.
Forbehold om endringer som følge
av forhold utenfor vår kontroll!

Booking :  37 93 15 15

