
 

Elmia Wood markedsfører seg for å være «hele verdens 

fagmesse for skogsindustrien». Messen arrangeres hvert 

4. år i den største, utgaven - den som retter seg mot 

hele verdensmarkedet. Drøye 50.000 besøker messen 

hvert år, og av dem kommer ca 17.000 tilreisende uten-

lands fra. De som besøker messen er alle yrkesgrupper 

som har tilknytning til skogbruket - og der er stort fokus 

på maskiner og prosesseringsutstyr for avvirkning og 

behandling av tømmer. Hele messeområdet er innret-

tet i og ved en skog, og man går en slags rundløype fra 

messestand til messestand - ofte innrettet slik at man 

kan se store skogsmaskiner i full aktivitet. Vi har lagt 

opp en tur hvor vi reiser bortover torsdag - krysser ytre 

Oslofjord med Color Line t/r Sandefjord - Strömstad - 

og vi bor behagelig og greit på Quality Hotel Prisma i 

Skövde, som ligger i grei kjøreavstand til messen i 

Jönköping. Legg også merke til at mye er inkludert i 

turprisen til og med buffèt på ferjen t/r.  

3 dager : 9. - 11. juni 2017 

Dag 1, fredag 9. juni 2017 : Flekkefjord - 

Kristiansand - Brokelandsheia - Grenland 

- Sandefjord - Strömstad -  Skövde, ca 

540 km : Vi starter turen fra Flekkefjord 

rb.st. kl 06.00 og vi kjører E39 innover 

mot Kristiansand. Mulighet for påstigning 

underveis etter nærmere avtale. Fra Kris-

tiansand fortsetter vi østover E18 - fort-

satt med mulighet for påstigning. Ca kl 

12.30 beregner vi å være i Sandefjord, 

klare for overfart med Color Line kl 13.30 

til Strömstad. Om bord har vi inkludert det 

store buffètbordet - og allerede kl 16.00 

klapper skipet til kai på den svenske vest-

kysten. Snart etter setter vi kursen mot 

Skövde og vårt hotell, hvor vi beregner å 

være fremme allerede omkring kl 19.15. 

Middag spiser vi sammen kl 20.00. 
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Dag 2, lørdag 10. juni 2017 : Skövde - 

Jönköping - Skövde, ca 190 km : Vi star-

ter med god frokost på hotellet før det er 

klart for avreise og faglig besøk på messen 

Elmia Wood. Vi bruker hele dagen her på 

messen før vi kjører tilbake ca kl 17.00 - 

og vi legger denne kvelden opp til middag 

i hotellets restaurant kl 19.30. 
 

Dag 3, søndag 11. juni 2017 : Skövde - 

Strömstad - Sandefjord - Grenland - Bro-

kelandsheia - Kristiansand - Flekkefjord, 

ca 560 km : Vi lar ikke en god hotellfro-

kost gå fra oss - og med denne vel inntatt 

setter vi kursen mot Strömstad igjen. Kl 

13.40 er det klart for ny ferjeoverfart, nå i 

motsatt retning forbi Færder Fyr - og vi 

har også denne gangen inkludert lunsj-

buffèt om bord. Kl 16.10 legger vi til kai i 

Sandefjord og straks etter ilandstigning og 

eventuell tollklaring fortsetter vi opp til 

E18 og fortsetter hjemover. Et stopp eller 

to underveis får vi selvsagt til, og avhengig 

av lengden på disse - beregner vi å være i 

Mandal omkring kl 21.00 og de øvrige ste-

der i henhold til dette. 

 

«Ikke gå glipp av skogs-

næringens store, store messe! 

Arrangeres kun hvert 4. år!» 

Transportvegen 17, 4735 EVJE  

 37 93 15 15    www.touring.no 

3 dager 

kun kr 2.990,- 
 

Avreisedato: fredag 9. juni -  

søndag 11. juni 2017 
 

Turprisen inkluderer: 

 reise i moderne helturistbuss kjørt 

av erfaren og serviceinnstilt sjåfør 

 ferjeoverfart Sandefjord -  

Strömstad t/r med Color Line 

 2 hotellovernattinger i delt dob-

beltrom m/ dusj/WC på Quality  

Hotel Skövde 

 2 frokoster på hotellet 

 2 middager på hotellet 

 lunsjbuffèt om bord i forbindelse 

med ferjeoverfartene t/r Sandefjord 

- Strömstad 

 alle veiavgifter og bompenger 
 

Tillegg for enkeltrom på hotellet kun 

kr 550,- pr person, totalt for begge 

nettene. 
 

NB! Messebillett er ikke inkludert i 

turprisen da vi antar at en del av 

turdeltakerne får denne sponset av 

leverandører. 
 

Forbehold om endringer som følge 

av forhold utenfor vår kontroll! 

Booking :  37 93 15 15 
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