
BRYGGEDANS 
���� MORO PÅ LINDESNES 

HAVHOTELL 

4 dager : Torsdag 29. juni - søndag 2. juli 2017 
Lindesnes Trekkspillklubb, Risdal Touring og Lindesnes 

Havhotell inviterer til uforglemmelige dager i Norges 

sydligste område - Spangereid og Lindesnes! Møt den 

kjente og kjære trekkspillklubben, med den folkelige 

stilen, på deres egen hjemmebane. 3 netter skal vi bo 

på Lindesnes Havhotell, sammen med ca 200 andre - 

og vi blir tatt godt imot av både hotellvertskap og de 

som er med i trekkspillklubben. Fredag er det sight-

seeing med lokalkjente som selv bor i området, og vi 

skal selvsagt bl.a. besøke Lindesnes Fyr - Norges syd-

ligste punkt. Fredag kveld blir det middag, kos og so-

sialt samvær med hotellgjester og det blir dans for 

«de boende» på hotellet. Lørdag er det klart for den 

store bryggedansen som først ble arrangert når Tall 

Ships Race gjestet Lindesnes i 2015 - og som ble slik 

en suksess at dette måtte gjøres om igjen, og om 

igjen! Vi setter opp busser både fra Stavanger, Sul-

dal, Bergen, Lillehammer, Oslo, Vestfold og Gren-

land. Her er det bare å melde seg på - sikre seg plass! 
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Dag 1, torsdag 29. juni 2017 : Bergen/

Stavanger - Lindesnes og Lillehammer/

Hamar/Oslo/Vestfold/Grenland – Lindesnes, 

ca 70 km fra Kristiansand og ca 180 fra 

Stavanger : Vi starter busser fra Bergen, 

kjører over Stord og fra Haugesund til Stav-

anger frem til Lindesnes, og østfra starter vi 

på Lillehammer og kjører E6 mot Hamar og 

Oslo, før vi fortsetter sørover E18 gjennom 

Vestfold, Telemark og Agder til Lindesnes. 

Mulighet for påstigning underveis - og vel 

fremme ved Båly i Spangereid blir vi møtt av 

representanter fra Lindesnes Trekkspillklubb 

som tar oss vel i mot - og vi sjekker inn for 

middag og overnatting 3 netter på Lindesnes 

Havhotell. Rommene er dels hotellrom, og 

dels leiligheter som brukes som hotellrom. 
 

Dag 2 og 3, fredag 30. juni og lørdag 1. juli 

2017 : Utflukt og bryggedans : Vi koser oss 

og har god tid ved frokosten begge dager, og 

fredagen blir det utflukt med lokalkjente 

guider tilknyttet Lindesnes Trekkspillklubb - 

og de vil vise oss og fortelle om sitt lokalom-

råde. Fredag blir det besøk ved Lindesnes 

Fyr og det blir lunsj - og fredag kveld blir det 

middag, dans, sosialt samvær og kos for de 

som er med på turen og bor på hotellet. 

Lørdag er det klart for den store bryggedan-

sen, som i år arrangeres for 3. gang. Første 

året var i forbindelse med Tall Ships Races 

som besøkte Lindesnes og Båly i 2015. Det 

ble en suksess og siden har gjestene trivdes 

med arrangementet - som vi nå også tilrette-

legger så flere kan bli med, fra flere steder i 

Sør-Norge. Selvsagt har vi også middag lør-

dag inkludert, men etter det - er det klart 

for å være lett og rørlig på foten! 
 

Dag 4, søndag 2. juli 2017 : Lindesnes - 

hjemreise : Igjen, vi koser oss med deilig 

frokost i idylliske omgivelser - rett i kanten 

av Nordsjøen (nesten). Vi tar farvel med 

trivelige gjester vi har hygget oss sammen 

med - og vi tar farvel med vårt vertskap, 

både på hotellet og fra trekkspillklubben. 

Snart kjører bussen(e) innover mot Vigeland 

og E39. Noen setter kursen vestover mot 

Stavanger , Haugesund, Stord og Bergen - 

mens noen vender nesen mot Kristiansand og 

fortsetter gjennom Aust-Agder, Telemark og 

Vestfold til Oslo og videre nordover E6 til 

Hamar og Lillehammer. 

Dersom noen skulle ønske det, kan vi også 

arrangere på– og avstigning ved Gardermoen 

slik at det kan bestilles fly til og fra - fra 

andre steder av vårt langstrakte land. 

4 dager 

kun kr 4.880,- 
pr person 

 

Avreisedato: Torsdag 29. juni 2017 

- retur søndag 2. juli 2017 
 

Turprisen inkluderer: 

� reise i moderne helturistbuss kjørt 

av dyktig sjåfør 

� velkomst av representanter fra 

Lindesnes Trekkspillklubb 

� totalt 3 hotellovernattinger i delt 

dobbeltrom m/ dusj/WC Lindesnes 

Havhotell, Båly i Spangereid 

� 3 frokoster 

� lunsj og besøk ved Lindesnes Fyr 

� sightseeing med buss og guiding av 

lokalkjente fra trekkspillklubben 

� 3 middager 

� dans og sosialt samvær fredag 

� bryggedans lørdag 

� veiavgifter og bompenger 
 

Tillegg for enkeltrom kr 1.200,- pr 

person totalt for alle 3 nettene. 
 

Forbehold om endringer som følge 

av forhold utenfor vår kontroll! 

Booking : ���� 37 93 15 15 

Les mer om det flotte og veldrevne hotellet på: 

www.havhotellet.no  
 

De dyktige hotelldirektørene, brødrene Gaute og Stig Ubostad, 

imponerer med sitt hyggelige vertskap og mange idèer! 


