Lindesnes Trekkspillklubb og Risdal
Touring gjentar tidligere suksess!

10 dager : 25. oktober 3. november 2016
Også i år reiser vi til Hotel Dunas Mirador i Maspalomas.
Vårt vertskap er ivrige på å ta imot trivelige «trekkspillgjester» fra Norge atter en gang. Garantert stemning både i
og rundt bassenget - og selvsagt på kveldene!

Flyturen går som en drøm - med trekkspillere om bord som
lager ablegøyer og stemning. Som i fjor blir det enkelt å ta
seg til og fra Stavanger Lufthavn Sola - våre busser kjører
påstigningsruter fra Sørlandet, Rogaland og Bergen!

Endelig - nå har vi forhandlet med hotell og flyselskap lenger enn langt ; og vi kan presentere
et nytt turopplegg til Gran Canaria. Årets tur
blir på 10 dager. Det skal slett ikke bli vanskelig
å fylle dagene med avslapning, hygge, sosialt
samvær og flotte trekkspillopplevelser!

Også i år arrangerer vi attraktive utflukter. Alt
er ikke klart i så måte enda, men vi kan love at
både fjell og sjå blir besøkt! Lindesnes Trekkspillklubb skal også i år, slik som første året
spille for den norske klubben i Pino Seco. En
dagstur til Las Palmas blir det også, og vi arbeider med et par andre varianter. Info om dette
kommer senere.

Berit og Olav nok har litt «abstinenser» ; de mangler jo bussen sin der nede og kan ikke få kjørt…. Våre reiseledere er
også med på turen, hjelper med innsjekking på flyet og er
med «helt til mål». Tjenestevillig er de tilstede og bistår
mer enn gjerne med det praktiske som kan oppstå på tur!

Påmelding og nærmere informasjon hos:

Transportvegen 17, 4735 EVJE
 37 93 15 15 www.touring.no

«Stinn brakke» når trekkspillklubben spiller opp!

Olav Lj. Risdal koste seg stort på Gran Canaria og
maser fælt om å få lov til å bli med igjen!

inkluderer bussreise til og fra Stavanger Lufthavn Sola,
flyreise t/r Las Palmas på Gran Canaria med flymat og
lett underholdning om bord, busstransfer til/fra hotellet i Maspalomas, 9 overnattinger i dobbeltrom m/
dusj/WC, 9 frokoster, 9 middager, «drikkepakke» til
middagene på hotellet, underholdning med Lindesnes
Trekkspillklubb og adgang til «klubblokalet» underholdningskveldene, reiseledere til tjeneste fra Risdal
Touring AS samt alle skatter og avgifter.
Tillegg for enkeltrom kr 1.850,- pr person, totalt for alle 9 nettene - og for
avreise fra Bergen (ekstra natt) kr 750,- pr person som også inkluderer ferjebilletter m.v. t/r. NB! Meget begrenset antall enkeltrom til disposisjon.

Busser settes opp fra «fjern og nær», ring gjerne for å forhøre
deg om den nærmeste holdeplassen du kan stige på!

Det blir også i år mange minneverdige opptredener, som her fra en tidligere tur; Ole Skarning som
solist, kan det være «Vigelandsvalsen» han er i
gang med?

Hotel Dunas Mirador
er bygget i 1998 og renovert i 2008. Komplekset består av 6 bygninger og der er kort avstand til butikker, barer og restauranter.
Shoppingsenteret Faro II ligger 1 km unna.
Det går shuttlebusser til stranden og de velkjente sanddynene. Alle fellesarealer og rom
er utstyrt med WIFI. Moderne og romslige
dobbeltrom med dusj/WC, satellitt-TV og
balkong/terasse med forskjellig utsikt - enten
inn mot poolområdet eller ut mot omgivelsene rundt hotellet. Et stort diskotek med plass
til omkring 400 gjester stilles til disposisjon
for de arrangementer som trekkspillklubben
arrangerer for gjestene på turen.

Trekkspillklubbens daglige leder slår et slag
med skipsklokken, og tenker nok på visen til
Erik Bye, «Skomværvalsen» og strofen «hør
skipsklokkens klang»…… Foto : Kiem Loland

Det blir lett stemning når den pensjonerte
skipperen Lance Tørressen ikler seg trekkspillet og slår an tonen med å klappe takten! Foto : Kiem Loland

Også i år er det et engelsk selskap som skal
få fly oss - Thomas Cook. Et seriøst selskap
som tar sikkerhet på alvor, og som ordner
greit opp hvis noe uforutsett inntreffer.

Forventningsfulle, trivelige turgjester - i alle
fall delvis fra aust i Agder - på vei til trekkspillopplevelser og moro på Gran Canaria.
Mange dager i lag med gode venner!

Maten på hotellet fikk mye skryt under de
to siste turene. Blir ikke dårligere stelt i år!

Kveldssamling med trekkspillmusikk og dans
i hotellets nattklubb! Topp stemning!

