
 

I januar inviterer Lindesnes Trekkspillklubb og  
Risdal Touring til gode, stemningsfulle opplev- 
elser ombord i fantastiske MS Color Magic - på et 
2-døgns cruise til Kiel fra Oslo! 2 døgn fullspekket 
med god mat, hyggelig atmosfære og trekkspill-
musikk. Om bord blir det ettermiddagsshow med 
Lindesnes Trekkspillklubb - og de varter opp med god 
og variert musikk utover kvelden så alle kan få prøvd 
dansefoten! Vi har lagt opp til et «finmasket nett» av på-
stigningsruter,  
slik at det skal være kort avstand til nærmeste bussholdeplass! Du 
treffer gjerne også «trekkspillfolk» fra andre deler av landet!  

For påmelding og nærmere informasjon, ta kontakt med: For påmelding og nærmere informasjon, ta kontakt med: 

Transportvegen 17, 4735 EVJE  

 37 93 15 15    www.touring.no 

Fo
to

 : 
©

 K
ie

m
 L

o
la

n
d

 /
 Ø

ys
te

in
 M

o
i 



Lørdag 6. januar 2018 : Avreise fra de 

forskjellige påstigningssteder i henhold til 

listen på baksiden av dette turprogram-

met. Vi kjører så innover mot Telemark og 

Vestfold - og underveis stopper vi selvføl-

gelig med jevne og behagelige mellom-

rom, både for å strekke litt på kroppen og 

for at de som eventuelt røyker skal kunne 

få seg en ”blås”. Mulighet for å få kjøpt 

seg en matbit blir det også underveis.  I 

Oslo beregner vi å være midt på dagen - 

og vi går om bord i MS Color Magic som kl 

14.00 seiler til Kiel. Vi får tildelt lugarer 

og vi anbefaler å starte oppholdet om bord 

i Observation Lounge, helt øverst og med 

fantastisk utsikt under seilingen ut Oslof-

jorden. Kl 15.30 er det klart for show med 

Lindesnes Trekkspillklubb i Show Lounge - 

før det er klart for felles middag i buffèt-

restauranten. Denne gang er det inkludert 

1 drikke til maten. Vi anbefaler gjerne 

også å få med seg showet som skipets 

egen besetning setter opp kl 19.00 og kl 

21.00 - og etterpå er det klart for dans 

med trekkspillklubben! Variert og god dan-

semusikk. 
 

Søndag 7. januar 2018 : Dagen starter 

med deilig frokostbuffèt om bord før vi 

kommer til Kiel kl 10.00. Vi har nå 4 timer 

som vi kan bruke i land - bare husk å ta 

med boardingkort og pass; så kommer du 

om bord igjen! Enkelte butikker rundt 

jernbanestasjonen holder også åpent på 

søndager! Kl 14.00 seiler skipet ut fra Kiel 

igjen - og vi får rikelig anledning til å kose 

oss om bord igjen. Show og underholdning 

blir det også nå om bord - og vi har også 

på returen inkludert buffètbordet med 1 

drikke til våre gjester. I kveld igjen, blir 

det mulighet for dans til toner fra Lindes-

nes Trekkspillklubb. 
 

Mandag 8. januar 2018 : Vi våkner under 

innseilingen til Oslo - og nyter også i dag 

en god frokost om bord før skipet klapper 

til kai allerede kl 10.00. Straks etter iland-

stigning fortsetter vi i våre behagelige 

turbusser sørover mot mer hjemlige trak-

ter. Ikke altfor langt utpå dagen er vi 

hjemme igjen - og mange minner rikere! 

En artig tur på en tid av året når der kan-

skje ikke skjer all verdens annet av aktivi-

teter og sosialt felleskap….. Det settes 

også opp egne busser fra Rogaland, Ber-

gen, Trysil , Valdres og Trondheim! 

Tingvatn, v/ butikken kl 05.30 

Eiken, v/ Coop  kl 06.00  

Hålands krysset, RV42 kl 06.15 

Sveindal   kl 06.25 

Hornnes, v/ Esso  kl 06.45 

Evje, parkering Risdal kl 06.55 

Mykland   kl 07.20 

Svenes   kl 07.35 

Frolands Verk  kl 07.50 

Osedalen   kl 07.55 

Harebakken, v/ Falck kl 08.15 
 

Byremo, v/ helsehuset kl 05.20 

Bjelland   kl 05.45 

Hægeland, v/ butikken kl 06.10 

Skarpengland   kl 06.25 

Vennesla, v/ drosjene kl 06.45 
 

Flekkefjord rb.st.  kl 05.00 

Feda terminalen                kl 05.15 

Kvinesdal, Liknes  kl 05.30 

Farsund rb.st.  kl 05.30 

Lyngdal rb.st.  kl 05.55 

Lyngdal Inn   kl 06.00 

Vigeland, v/ Statoil E39 kl 06.15 

Mandal, Speidertomta kl 06.30 

Søgne, Tangvall busstopp kl 06.55 

Brennåsen, busstopp 

v/ Shell/rundkjøringen kl 07.05 

Kristiansand rb.st.  kl 07.15 

Lillesand, Gaupemyr kl 07.30 

 

Grimstad, Øygårdsdalen kl 07.50 

Feviktoppen   kl 08.00 

Nedenes, v/ Kiwi  kl 08.10 

His, v/ gamle biltilsynet kl 08.20 
 

Fiansvingen   kl 08.35 

Tvedestrand rb.st.  kl 08.40 

Risør rb.st.   kl 08.30 

Vinterkjær   kl 08.55 

Lyngrillen, Brokelandsh. kl 09.00 

Tangen, Sannidal  kl 09.30 

Skjelsvik,    kl 10.05 

Telemarksporten  kl 10.15 

3 dager 
kun kr 3.550,- 

 

Avreisedato: lørdag 6. januar 2018 

- retur mandag 8. januar 
 

Turprisen inkluderer: 

 tilslutningsreise med buss fra ditt 

påstigningssted t/r Oslo og Color 

Line AS’ terminal, Hjortnes 

 cruise Oslo - Kiel - Oslo om bord i 

MS Color Magic 

 2 overnattinger om bord i delt 

innvendig 3-stjerners dobbeltlugar 

 2 frokoster ombord 

 2 buffètbord om bord inkludert 1 

drikke-enhet pr buffèt/deltaker 

 billett til show med Lindesnes 

Trekkspillklubb om bord 

 inngang til dans med musikk fra 

trekkspillklubben begge kvelder 

 alle veiavgifter og bompenger 
 

Tillegg for 3-stjerners enkeltlugar  

kr 500,- pr person og for  

4-stjerners enkeltlugar kr 1.100,- 

pr person totalt for begge nettene. 
 

Forbehold om endringer som følge 

av forhold utenfor vår kontroll! 
 

Booking :  37 93 15 15 

Vi kjører bl.a. fra: 
l Hægebostad l Eiken l Byremo l Bjelland l Hornnes l Evje l Hægeland l Vennesla l Mykland l  Froland  

l Kristiansand l Flekkefjord l Kvinesdal l Farsund l Lyngdal l Vigeland l Mandal l Søgne l Lillesand l 

Grimstad l Fevik l Arendal l Tvedestrand l Risør l Vinterkjær l Brokelandsheia l Tangen 

+ egne busser fra Stavanger/Rogaland, Bergen, Trysil, Valdres, Trondheim m.v. 

Se mer informasjon på www.touring.no eller ring oss på  37 93 15 15 

Unne deg noe ekstra? Priser - 

oppgradering av lugar om bord: 
 

 

3-stjerners dobbeltlugar med vindu inn 

mot promenaden, kr 160,- pr person. 
 

3-stjerners dobbeltlugar med havut-

sikt, kr 460,- pr person. 
 

4-stjerners lugar med havutsikt, inklu-

dert fri minibar, kr 1.300,- pr person 
 

5-stjerners lugar med havutsikt, Color 

Suite, inkludert fri minibar, kr 2.600,- 

pr person. 
 


