LØRDAG 28. JANUAR 2017

Som ved tidligere reisetreff på Evjemoen, starter vi påstigning med bussene våre fra Brokelandsheia i øst og fra
Flekkefjord i vest. Vi starter også fra Åmli - og en buss kjører vi over Froland fra Arendal. På Evjemoen blir det lunsj,
det blir musikk- & humorshow med Aslak Gjennestad og Elisabeth Stalleland og det blir informasjon om våre forestående reiser og ikke minst ; reiselotteri! I kveldingen tar vi farvel med hverandre og med våre reisekamerater, tar
fatt på hjemreisen og beregner at alle er kommet «i hus» omkring kl 20.00.

Dagstur til reisetreffet på Evjemoen kun kr 575,- pr person!
Inkluderer bussreise fra valgt påstigningssted t/r Evjemoen - deilig lunsjbuffèt med varmretter på Restaurant
Major-Stuen på Evjemoen, kaffi og dessert, underholdning med Aslak Gjennestad og Elisabeth Stalleland,
informasjon om turer og stort, gratis REISELOTTERI! Kr 475,- pr person om du selv kommer deg til Evje!

LØRDAG 11. FEBRUAR 2017

Week-end tur med start fra Skien / Porsgrunn fredag, og vi starter også buss fra Bergen, Stord og Haugaland. 2
netter på deilig hotell i Stavanger og lørdag har vi stort reisetreff! På reisetreffet lørdag blir det lunsj, det blir
musikk- & humorshow med Aslak Gjennestad og Elisabeth Stalleland og det blir informasjon om våre forestående
reiser og ikke minst ; reiselotteri! Lørdag er også det store trekkspillshowet med Lindesnes Trekkspillklubb i Stavanger Konserthus inkludert, før bussene returnerer umiddelbart etterpå hjem for de som har deltatt på dagsturen
til reisetreffet. De som er med på overnattingsturen blir med til hotellet for middag og «trekkspilldans» etterpå.

Reisetreff, week-end og trekkspillshow i Stavanger kun kr 2.990,- pr person!
inkluderer bussreise fra valgt påstigningssted t/r Stavanger og busstransport under oppholdet i Stavanger, 2
overnattinger i dobbeltrom m/ dusj/WC på Park Inn Stavanger, 2 frokoster, reisetreff og lunsj på lørdag, middag
på hotellet på lørdag, trekkspillshow med Lindesnes Trekkspillklubb lørdag i Stavanger Konserthus og påfølgende dans på hotellet, informasjon om turer og stort, gratis REISELOTTERI!

Egne bussruter fra Sør-Rogaland
til reisetreffet og påfølgende show
i Stavanger Konserthus!

Reisetreff og trekkspillshow i Stavanger Konserthus -

kun kr 790,- pr person!
Buss starter fra Sokndal Kirke, Egersund og over Jæren til Stavanger

