Norges største landbruksmesse- og utstilling : Agroteknikk. Arrangeres på
Norges Varemesse, like utenfor Lillestrøm - og vi har lagt opp en tilrettelagt
tur. Omkring 200 utstillere viser seg frem og dette er så avgjort stedet å være
om man ønsker å oppdatere seg på det nyeste av det nye innen landbruket!
TUREN DAG FOR DAG:
Fredag: Vi starter turene fra forskjellige
steder på Sørlandet og kjører frem til
Brokelandsheia hvor vi etter hvert samler
oss på vei innover mot Oslo:
Flekkefjord rb.st.
Kvinesdal rb.st. (E39)
Lyngdal rb.st.
Vigeland v/ Statoil
Mandal rb.st.
Tangvall
Kristiansand rb.st.
Sørlandsparken etter avtale
Lillesand, v/ Statoil
Grimstad rb.st.
Arendal, v/ Hareb./Falken
Fiansvingen
Brokelandsheia, Lyngrillen

kl 08.00
kl 08.30
kl 09.00
kl 09.15
kl 09.30
kl 10.00
kl 10.30
kl 10.45
kl 11.00
kl 11.25
kl 11.50
kl 12.15
kl 12.30

Tonstad
Eiken, Skeie v/ butikken
Sveindal
Hornnes, Esso Dåsneset

kl 09.00
kl 09.50
kl 10.10
kl 10.25

Evje rb.st
Froland, Oserøysa
Harebakken, v/ Falck

kl 10.30
kl 11.30
kl 11.50

Underveis stopper vi selvsagt med jevne
og behagelige mellomrom, slik at også de
som røyker skal kunne få tilfredsstilt sine
behov. Omkring kl 16.30 - 17.00 beregner
vi å være fremme i Oslo og det blir innsjekking for overnatting 2 netter. Hvis det
er noen som ønsker å reise tidligere/
senere kan de melde seg på med ønske
om å følge vår ekspressbuss Konkurrenten.no innover til Oslo.
Lørdag: Vi har hele lørdagen til disposisjon for messebesøk. Første bussavgang
fra hotellene blir kl 09.30, mens neste blir
kl 11.00. På Lillestrøm har arrangørene
sine stands fulle av nyheter og annen faglig informasjon som deltakerne vil ha
nytte av. Første returavgang fra messa til
sentrum blir kl 14.00, mens det blir en
avgang kl 16.00 og siste avgang når messen stenger omkring kl 18.00. Oppdatert

PÅMELDINGSFRIST : 10. OKTOBER!
For påmelding og nærmere informasjon, ta kontakt med:

Transportvegen 17, 4735 EVJE

 37 93 15 15 www.touring.no

informasjon om dette vil bli delt ut på
bussen. Resten av kvelden i Oslo er til fri
disposisjon…….
Søndag: Vi tillater oss å nyte noen ekstra
timers søvn denne søndags morgen før vi
forsyner oss av det store frokostbordet.
Mette og vel fornøyde pakker vi så snippsakene igjen, setter oss i bussen og kjører
fra hotellene omkring kl 11.00. Vi tar oss
raskt ut av Oslo og gjør også langs hjemveien stopp med jevne mellomrom. For
de som ønsker, blir det også anledning til
å kjøpe seg middag på en kafeteria før vi
nærmer oss de respektive hjemsteder.

3 dager
kun kr 2.880,pr person i delt dobbeltrom ved
påmelding før 10. oktober 2018
Avreisedato: fredag 9. november søndag 11. november 2018
Turprisen inkluderer:
 bussreise i moderne helturistbuss
kjørt av erfaren sjåfør
 2 overnattinger i delt dobbeltrom
på hotell i Oslo
 2 frokoster på hotellet i Oslo
 alle bompenger og veiavgifter
Tillegg for enkeltrom på hotellet,
kr 750,- pr person totalt.
Forbehold om endringer som følge
av forhold utenfor vår kontroll!

Booking :  37 93 15 15

