
Transportvegen 17, 4735 EVJE  

 37 93 15 15    www.touring.no 

Åsetrallen - trallende menn fra Åseral, derav navnet! 

Gode til å skape stemning og til å få det til å «rykke i 

dansefoten». Det begynte siste helg i oktober 1992. 

For 25. år siden - og nå til høsten arrangeres den 50. 

turen. Denne turen som første tur gjorde, går den til 

den trivelige sønderjyske byen Kolding. Med utflukt 

til den nordtyske byen Flensburg, hvor vi finner Citti 

Grossmarkt og en trivelig handlegate 

midt i byen. Shoppingmuligheter som 

mange nordmenn er godt kjent med. Vi 

skal bo 3 netter på flotte Comwell Hotel Kolding og 2 

av kveldene spiller Åsetrallen opp med musikk til go-

de dansemuligheter på hotellet. Busser starter fra 

Stavanger, fra Sørlandet og fra Aust-Agder og fra Te-

lemark. Over Skagerrak reiser vi med komfortable MS 

Superspeed I og vi har buffètbord inkludert om bord 

på begge overfartene. Bli med! 

 

4 dager : 12. - 15. oktober 2017 

 

Dag 1, torsdag 12. oktober 2017 : Stav-

anger/Sørlandet/Grenland - Kristiansand 

- Hirtshals - Kolding, ca 280 km fra Hirts-

hals : Avreise fra Stavanger på formidda-

gen og videre langs E39 mot Kristiansand. 

Fra Grenland starter vi i Skien og Pors-

grunn, deretter via Telemarksporten og 

sørover E18 gjennom Aust-Agder til Kris-

tiansand. Kl 15.30 er vi klare for ombord-

stigning i MS Superspeed I som seiler kl 

16.30 til Hirtshals. Etter ombordstigning 

møtes vi i  buffètrestauranten med det 

velklingende navnet «Catch Me If You Can» 

på dekk 8 for å spise fra det store buffet-

bordet som står dekket der. Vi har hele 

ettermiddagen og tidlig kveld til å kose oss 

ombord og vi beholder våre seter i restau-

ranten helt frem til ankomst Hirtshals kl 

19.45. Etter ankomst setter vi oss i vår 

behagelige buss og det bærer strake veien 

sørover E45, frem forbi kjente byer som 

Aalborg, Aarhus og Vejle - før vi kommer 

frem til Kolding og Comwell Hotel Kolding. 

Hotellet har en grei beliggenhet, i et land-

lig område - og det er en liten kilometer å 

gå ned til selve byen. 
 

Dag 2 og dag 3, fredag 13. og lørdag 14. 

oktober 2017 : I Kolding, valgfri utflukt : 

Begge dager starter vi rolig og greit - og 

bevilger oss god tid ved frokosten. Kolding 

er en trivelig, typisk dansk by og den har 

sin gågate og dertil hørende butikker. All-

tid mulig å bli kvitt penger! Kolding 

Storcenter er også populært blant mange, 

et shoppingkompleks av den typen som vi 

kjenner fra Bilka like syd for Aalborg. En 



Mennesker levende opptatt av musikk, hygge og trivsel. Et par av de også litt opptatt av buss, 

mens Asbjørn som vanlig later som om han ikke har greie på boggi, Setra og kardang! 

En av våre busser, med stort bagasjerom - parkert utenfor 

Citti Grossmarkt i Flensburg. Mange «må ha»-produkter! 

av dagene kjører vi også omkring en times 

tid med bussen, til Flensburg - for shop-

pingmuligheter der, eller for å vedlikehol-

de vårt bekjentskap med denne nordtyske 

byen. Stopp ved Citti Handelspark, som 

det nå heter - og videre inn i sentrum for 

de som foretrekker å gå omkring her. Vi er 

tilbake til hotellet i tide til å slappe av litt 

innen kveldens middag.  Både fredag og 

lørdag kveld spiller Åsetrallen opp til dans 

etter at vi har kost oss sammen med deilig 

middag. 
 

Dag 4, søndag 15. oktober 2017 : Kolding 

- Hirtshals - Sørlandet/Stavanger/

Telemark : Vi spiser nok en deilig frokost 

på hotellet før det er klart for avreise. 

Direkte frem forbi Vejle, Aarhus og Aal-

borg til Hirtshals.  Her må vi være om 

bord i tide før MS Superspeed 1 legger fra 

kai kl 12.15. Om bord har vi reservert 

plass i den store buffètrestauranten igjen 

for å spise velsmakende retter fra varm-

buffèt og koldtbord, med fri drikke til - og 

det blir tid til litt tollfri handel også om 

bord. Etter ilandkjøring og eventuell toll-

klarering går turen for noen øst - og for 

andre vestover til de forskjellige stedene 
for avstigning. TAKK FOR TUREN! Vi håper 

alle har kost seg! 

4 dager 

kun kr 4.990,- 
pr person i delt dobbeltrom 

 

Avreisedato: torsdag 12. oktober - 

retur søndag 15. oktober 2017 
 

Turprisen inkluderer: 

 behagelig reise i moderne heltu-

ristbuss kjørt av erfaren sjåfør 

 ferjeoverfart Kristiansand - Hirts-

hals t/r med MS Superspeed I 

 totalt 3 hotellovernattinger i delt 

dobbeltrom m/ dusj/WC på Comwell 

Hotel Kolding 

 dans og musikk ved Åsetrallen 2 

kvelder på hotellet 

 3 frokoster 

 2 middager på hotellet 

 2 buffètbord i forbindelse med 

ferjeoverfartene 

 alle bompenger og veiavgifter 
 

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 


