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Årets førjulsopplevelse tar oss på en unik,
liten underholdningsreise. Vi har invitert med
oss et av Norges mest populære danseband –
Ole Ivars. Reisen fra Norge har vi lagt ut med
MS Color Magic, en av de flotte cruiseferjene
til Color Line Cruises. Navnet lyver ikke, dette
er de reneste cruiseskip – og om bord i Show
Lounge kan vi la oss underholde hele ettermiddagen og kvelden, ja – langt ut i de små timer.
Ole Ivars holder ettermiddagsshow, skipets
egne underholdningskrefter kjører sitt show et
Dag 1, tirsdag 11. desember 2018 :
Os/Bergen/Voss/Flåm/Gol – Oslo, 410
km fra Bergen : Vi reiser fra Os og Bergen etter oppsatt påstigningsliste. Videre frem til Voss, forbi Gudvangen og
Lærdal og over fjellet til Gol. Selvsagt
er det mulig å stige på bussene langs
hele traséen. Utpå ettermiddagen beregner vi å være fremme ved Hønefoss
hvor det blir middag og overnatting på
hotell.
Dag 2, onsdag 12. desember 2018 :
Hønefoss - Sandvika - Oslo, ca 60 km :
Vi spiser frokost og kjører det korte
stykket frem til Color Lines terminal
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par ganger – og vi avslutter kvelden med dans
til countryrock-bandet Emission.
Etter noen få timer i Kiel med anledning til
litt førjulsshopping - er det klart for returen
til Oslo og Norge. Nå har de medbrakte underholdningskreftene fortsatt reisen inn i Tyskland, mens vi kan nyte skipets gode meny av
rikholdig underholdning på egen hånd hjemover. Selvsagt med samme, gode maten som
på utreisen fra Oslo kvelden i forveien!

ved Hjortnes. Innsjekking for ombordstigning
i MS Color Magic som kl
14.00 seiler ut Oslofjorden. Om bord får vi tildelt våre lugarer. Tiden
er til fri disposisjon,
men vi anbefaler gjerne
en tur opp i Observation
Lounge for å nyte den
vakre utseilingen fra vår
hovedstad. Snart er det
klart for vårt første møte med Ole Ivars – til
ettermiddagsshow
og
mulighet for en første
svingom på dansegulvet.

Fra julemarkedet i Kiel
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Det helt store og godejulebordet står
dekket til oss i Grand Buffet – og man
har enten kl 19.00 eller kl 21.00 mulighet til å ta turen inn i Show Lounge
igjen – nå for å la seg underholde av
skipets eget show. Fart, musikk, glitter og masse stas! Fra ca kl 22.30
åpnes dørene inn til Show Lounge
atter en gang, og frem til kl 01.00
spiller countryrock-bandet Emission
fra Sørlandet opp til dans. Raske,
feiende rytmer setter dansefoten i
gang for alvor!

Påstigningssteder og -tider:
Os / Bergen / Åsane / Voss / Flåm /
Håbakken (Lærdal) / Gol
Os, v/ Esso
Nesttun, v/ Esso Apeltunveien
Straume
Storavatnet
Loddefjord terminal
Oasen terminal, Fyllingsdalen
Bergen Busstasjon,
v/ Blomsterpaviljongen
Åsane terminal
Arna stasjon
Voss stasjon
Vinje
Gudvangen, v/ Shell
Flåm, Aurland v/ Sogneporten
Håbakken (Lærdal)
Gol skysstasjon

kl 08.05
kl 08.30
kl 09.00
kl 09.15
kl 09.20
kl 09.30
kl 09.50
kl 10.00
kl 10.10
kl 11.20
kl 11.50
kl 12.10
kl 12.50
kl 13.20
kl 14.50

Det er selvsagt også mulig å stige på langs ruten, på
mellomliggende steder og lenger østover, ta kontakt
på  37 93 15 15 for å avtale nærmere.

Dag 3, torsdag 13. desember 2018 :
Om bord i cruiseferjen MS Color
Magic - 4 timers landligge i Kiel : Vi
våkner opp under innseilingen til Kiel
– og har inkludert stor frokost i
buffètrestauranten. Mette og vel fornøyde stiger vi i land når skipet klapper til kai kl 10.00, og vi spaserer det
korte stykket frem til sentrum av Kiel
- Landeshaupstadt i SchleswigHolstein, altså regional hovedstad i
delstaten Schleswig-Holstein. Her, i
kort gangavstand fra skipet, finner vi
Sophienhof - et stort kjøpesenter
med et utall av forskjellige butikker.
Ved den nordlige utgangen, finner vi
også byens julemarked - og vi anbefaler gjerne å ta turen innom her for å
riktig kjenne på lukten av glühwein,
brente mandler og annet småsnacks.
Husk å ta med pass og ombordstigningskortet (lugarkortet) i land - dette er vår billett for å komme om bord
igjen. Vi må være om bord igjen like
over kl 13.30, og allerede kl 14.00
kaster skipet nok en gang fortøyningene. Vi koser oss om bord med
alle skipets fasiliteter, nyter et nytt,
deilig julebord og kan på ny overvære
skipets show - som for øvrig nå er et
annet program enn på reisen sørover
kvelden i forveien.
Dag 4, fredag 14. desember 2018 :
Ankomst Oslo - Gol/Flåm/Voss/
Bergen/Os, 410 km til Bergen : Vi
våkner under innseilingen til Oslo og
lar oss nok en gang imponere av hvordan det store skipet sakte manøvrerer seg forbi Oscarsborg ved Drøbak.
Frokostbuffèten står også denne morgenen dekket - og kl 10.00 glir MS
Color Magic sakte inn mot kaianlegget
ved Hjortnes i Oslo. Vi stresser ikke,
men går i land straks den verste
ilandstigningskøen har gitt seg. Våre
ventende busser står klare. Vi kjører
ut av hovedstaden vår og fortsetter

4 dager fra
kun kr 4.550,pr person i delt dobbeltlugar ved
påmelding før 1. september 2018,
deretter kr 4.990,- pr person
Avreisedato: tirsdag 11. desember
2018 - retur fredag 14. desember
Turprisen inkluderer:
 reise i moderne helturistbuss kjørt
av erfaren og serviceinnstilt sjåfør
 cruiseferjeoverfart Oslo - Kiel t/r
med Color Line Cruises
 1 overnatting i delt dobbeltrom
m/ dusj/WC på hotell før cruiset
 2 overnattinger om bord i innvendig delt dobbeltlugar m/ dusj/WC,
3*** og alle beliggende oppe i båten
 2 x stort julebord om bord i skipets buffètrestaurant og 1 middag
på hotellet første kvelden
 1 kveld hvor dansebandet OLE
IVARS spiller opp - med dans også
etterpå til musikk av EMISSION
(onsdag kveld, på utreisen)
 2 frokoster om bord i skipets
buffètrestaurant, MS Color Magic og
1 frokost på hotellet
 alle veiavgifter og bompenger
Tillegg for innvendig enkeltlugar fra
(3***) kr 300,- til kr 850,- pr person.
Tillegg for oppgradering av lugar,
tillegget er pr person:
3*** lugar med promenadeutsikt
kun kr 180,- pr person
3*** utvendig lugar
kun kr 480,- pr person
4**** Color Class utvendig lugar
kun kr 1.350,- pr person
5***** Color Suite utvendig lugar
kun kr 2.700,- pr person

Musikken :
www.oleivars.no
Søk på «Emission in Concert» på
www.youtube.com
Forbehold om endringer som følge
av forhold utenfor vår kontroll!

Booking :  37 93 15 15
nordover til Gol, videre over fjellet
til Lærdal, frem forbi Gudvangen til
Voss og ut til Bergen før vi avslutter
turen i Os. Takk for nå!

