Tur 509

Bli med

og
til

1.2 -3.2 - 2019
Vi starter båtsesongen tidlig og inviterer igjen til vår hyggelige og populære tur
til båtmessen. Dette er alltid en fin måte å møte årets båtsesong på. Messen har
mye å by på både av båter og ikke minst utstyr, og her gjør man alltid gode
innkjøp til hyggelige svenske priser.
Fredag:
Avreise fra Oslo bussterminal kl. 10.00 med
komfortabel turistbuss. Avreise Lørenskog og
Lillestrøm etter nærmere avtale. Underveis til
Gøteborg blir det to frivillige stopp med
muligheter for noe å bite i.
Vi ankommer Hotell Europa ca. kl. 15.00.
Hotellet er stort og komfortabelt med sauna
og svømmehall. Det ligger midt i det store
kjøpesenteret NORSTAN, hvor man finner alle
slags butikker innendørs og har en behagelig
gangavstand til så vel sentrum som messen.
Fredag ettermiddag og kveld til egen
disposisjon.
Lørdag:
Etter å ha
inntatt hotellets
berømte
frokost, kan de
som ønsker det
bli med i sluttet
flokk og få
oppleve den
stemningsfulle
åpningen av
båtmessen med levende Evert Taube musikk.
Her kan man tilbringe så mye av dagen som
man ønsker. Kvelden står til disposisjon for
den enkelte deltager, og vi vet at Gøteborg
har mye å by på av hyggelige spisesteder,
barer, kasinoer og nattklubber.

Søndag:
Etter en bedre frokost på hotellet starter vi
kl. 09.00 og kjører via Tjörn og Orust og får
et glimt av den svenske skjærgården.
Stopper for en frivillig rast på Håby og får
god tid til å handle i Strømstad, hvor der er
søndags-åpent, før vi går om bord i Color
Lines ferge som har avgang kl. 13.40. Vi får
en flott skjærgårdstur over mot Sandefjord
langs Hvaler og forbi Færder fyr. Turen tar
2,5 timer og vi nyter den velsmakende
buffeen med varm og kald mat, inkl. rikt
utvalg av desserter samt øl, vin og
mineralvann. Båten er jo også kjent for sitt
rike utvalg av taxfree varer til svært
hyggelige sjøpriser. Etter ankomst i
Sandefjord kjører vi med bussen raskeste vei
tilbake til Oslo bussterminal, Lillestrøm og
Lørenskog.

Pris pr. pers. fra

2.995,Inkl. buss, 2 overnattinger
m/frokost på Hotell Europa
samt båtreise StrømstadSandefjord med stor buffe.
Tillegg enkeltrom kr. 840,-
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Påmelding på tlf: 67912050
fax: 67971832
Eventuelle spørsmål kan rettes til Hakon Blandehoel 95990644 eller e-post:
post@fcturistbusser.no

