
Påmelding og nærmere informasjon, ta kontakt med: 

Transportvegen 17, 4735 EVJE  

 37 93 15 15    www.touring.no 

7 dager, avreise mandag 21. november 

Normalpris kr 8.490,- 

Kun kr 7.490,- ved påmelding før 1/9 
Å reise på julemarkedstur er blitt en tradisjon for mange - og det kan vi 

forstå! Opplevelser, stemning, kos og trivsel er stikkord for hva en slik tur 

inneholder. Reiseglede sammen med gode venner. Det er til og med noe 

med lukten av slike turer ; «glühwein» eller gløgg. Litt  avhengig av hvor 

man reiser. Lukten av brente mandler, men fremfor alt et hav av boder 

og butikker som selger håndverksprodukter, matspesialiteter å ta med 

seg hjem - eller et deilig måltid å nyte stående skulder til skulder med 

byens egne fastboende eller tilreisende turister på markedsplassen. Den 

hemmelige turen med Olav Lj. Risdal ble en suksess i fjor, for andre år på 

rad. Vi gjentar derfor suksessen i år. Allerede har vi omkring 30 påmeld-

te, uten at annonsering - så her er det virkelig første mann til mølla….. 

Turen er ikke beskrevet nedenfor her, men avreisedato og pris oppgir vi! 



Alt hva du får med  

Risdal Touring  

for kun  

kr 7.490,-  
pr person 

ved påmelding før 1/9, 

deretter kr 8.490,- 

• reise i moderne, komfortabel hel-

turistbuss • Olav og Berit som sjåfør 

og reiseleder • alle ferjeoverfarter 

som vi trenger, men som slett ikke er 

beskrevet noe sted i turprogram-

met…. • alle nødvendige overnat-

tinger på hotell og/eller/muligens 

ferjer • totalt 6 frokoster • totalt 6 

kveldsmåltider eller middager (vi tør 

love at du blir mett) • bruk av bussen 

til og fra og ved utflukter vi har lagt 

inn i programmet, som dere - våre 

kjære gjester - får kjennskap til etter 

hvert  • veiavgifter og bompenger 

Tillegg for enkeltrom, eller eventuelt enkeltlugar,           

kr 1.425,- totalt for alle 6 nettene.  

NB! Bildene i dette flygebladet er tilfeldig valgt ut og er 

ment å skulle vise stemningen rundt det å reise på jule-

marked. De viser ikke nødvendigvis de reisemål vi skal 

besøke, og kan like gjerne være brukt for å lede «på 

villspor» for å holde spenningen oppe. Gøy blir det, og vi 

lover mye for pengene om du tør ta sjansen. 

PÅSTIGNING : Vi starter ut fra alle våre vanlige 

holdeplasser mellom Oslo og Stavanger - og ca 3 

uker før avreise får du oppgitt klokkeslett for din 

påstigning. Du må påregne avreise om morgenen 

21. og retur sen ettermiddag / i løpet av kvelden 

søndag den 27. november.  

Det har alltid vært vår målsetning at våre kunder skal få mye 

for pengene! Akkurat det kan vi love på denne turen også. Et 

godt hotell, i sentrum - blir vår base for 3 netter på denne   

turen. Opplevelsene står i kø ; og «dreieboken» vår for turen 

inneholder alt hva du forventer av en julemarkedstur : Hyggelig 

stemning, god mat, velkjente dufter av jul og selvsagt også 

shoppingmuligheter. Meld deg på allerede i dag!  
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Hvem vet hvor ferden går? Topp opplevelser, 

god julestemning og moro blir det på turen! 


