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9 dager : 19. - 27. oktober 2017

Olav Lj. Risdal koste seg stort på Gran Canaria og
maser fælt om å få lov til å bli med igjen!

Ferieturen til Gran Canaria med Lindesnes Trekkspillklubb har funnet
sin form - 9 opplevelsesrike dager under sydens sol med musikk, dans,
show og stemning. Vi setter opp buss og fra Stavanger kjører vi E39 til
Kristiansand og videre på E18 gjennom Telemark og Vestfold før vi
kommer til Oslo Lufthavn Gardermoen, for å reise med Norwegian direkte derfra til Las Palmas. I år som tidligere bor vi på Hotel Dunas
Mirador. Vi har attraktive utflukter å tilby, til de som ønsker å være
med på dette. Dagene på Gran Canaria blir fylt med avslapning, hygge,
sosialt samvær og flotte trekkspillopplevelser!

Dag 1, torsdag 19. oktober 2017 : Stavanger/Sørlandet/Grenland/Oslo/
Gardermoen: Vi starter ut Stavanger om
morgenen - for så å kjøre sørover E39 mot
Kristiansand. Mulighet for påstigning underveis, og likedan videre østover E18
mot Grenland/Oslo og videre til Gardemoen. Vi beregner å være fremme ved
Oslo Lufthavn Gardermoen ca kl 16.00 - vi
sjekker inn og allerede kl 18.30 letter
Norwegian flyet på sin ferd mot Las Palmas, Gran Canaria. Her lander vi kl.
Det blir også i år mange minneverdige opptredener, som her fra en tidligere tur; Ole Skarning som 23.15. Selv om det er sent får vi mat når
solist, kan det være «Vigelandsvalsen» han er i
vi kommer på hotellet. Heldigvis kan vi
gang med?
sove lenge neste dag!
Seljord / Bø / Skien / Porsgrunn / Larvik / Sandefjord / Tønsberg / Drammen /
Oslo - Oslo Lufthavn Gardermoen, ca
230 km (å kjøre fra Skien) : Vi starter ut
fra Seljord, kjører frem mot Bø og videre
ned til Skien og Porsgrunn før vi dreier ut
på E18. Innover mot Larvik, Sandefjord,
Tønsberg, Drammen og Oslo - med mulighet for påstigning underveis og videre

SABOR CANARIO - heldags
Vi kjører fra hotellet mot Finca del Plátano for å se ulike typer banantrær, og vi
vil få se plantasjen og banandyrkingen på
nært hold. Neste stopp er landsbyen Guía
Hotel Dunas Mirador
er bygget i 1998 og renovert i 2008 og nå i hvor vi vil se lokale knivsmeder i arbeid
2017 igjen. Komplekset består av 6 bygninger og vi vil få se prosessen fra start til slutt.
og der er kort avstand til butikker, barer og Muséet Nestor Alama Museum som er derestauranter. Shoppingsenteret Faro II ligger dikert til denne spanske journalisten,
1 km unna. Det går shuttlebusser til stranden dikter og komponist - en av de største
og de velkjente sanddynene. Alle fellesarea- formidlere av kanarisk kultur og musikk.
ler og rom er utstyrt med WIFI. Moderne og Lunsj er inkludert før vi fortsetter til
romslige dobbeltrom med dusj/WC, satellitt- Agaete-dalen for å besøke en lokal kaffeTV og balkong/terasse med forskjellig utsikt - plantasje - før vi kjører tilbake til hotelenten inn mot poolområdet eller ut mot om- let vårt igjen.
givelsene rundt hotellet. Et stort diskotek
med plass til omkring 400 gjester stilles til Kr 450,- pr person, inkludert lunsj.
disposisjon for de arrangementer som trekkspillklubben arrangerer for gjestene på turen.

frem til Oslo Lufthavn Gardermoen. Vi
beregner å være fremme ved Oslo Lufthavn Gardermoen ca kl 16.00 - vi sjekker
inn og allerede kl 18.30 letter Norwegian
flyet på sin ferd mot Las Palmas, Gran
Canaria. Her lander vi kl. 23.15. Selv om
det er sent får vi mat når vi kommer på
hotellet. Heldigvis kan vi sove lenge neste
dag!
Straks etter at vi har landet på Gran Canaria kjører vi med buss frem til innsjekking på Hotel Dunas Mirador i Maspalomas.
Dag 2 –8, fredag 20. – torsdag 26. oktober 2017 : Opphold på Gran Canaria : Vi
har frokost og middag på hotellet hver
dag - og det blir mulighet for både fritt,
eget opplegg dersom man ønsker det eller å være med i det sosiale fellesskapet som brorparten av turdeltakerne vil
delta i. Et par, tre kvelder blir det dans
og trekkspillmusikk i diskoteket med plass
til omkring 400 gjester - arrangementer

IMPONERENDE GRAN CANARIA
- heldags
Vi kjører fra hotellet mot Fataga, en eksotisk og dyp dal med utallige palmetrær
og annen vakker, lokal flora. Underveis
gjør vi fotostopp på utvalgte steder med
imponerende utsikter. Vi kjører videre til
San Bartolomé, landsbyen Ayacata, Roque
Nublo and La Cruz de Tejeda og skogen
som går under navnet Gáldar-furuskog.
Etter å ha avsluttet her, fortsetter vi
frem til Valleseco for lunsj på Balcón de
Zamora. Etterpå besøker vi krateret ved
nasjonalmonumentet Bandama før vi returnerer tilbake til hotellet vårt igjen.

Kr 390,- pr person, inkludert lunsj.

Også i år reiser vi til Hotel Dunas Mirador i Maspalomas. Vårt vertskap er ivrige på å ta imot trivelige «trekkspill-gjester» fra Norge atter en gang.
Garantert stemning både i og rundt bassenget - og
selvsagt på kveldene!

som kun er åpne for de som er med som
gjester i turopplegget til Lindesnes Trekkspillklubb og Risdal Touring.
Bassengkomplekset ved Hotel Dunas Mirador vil også titt og ofte være tilholdssted
for mange av turens gjester, og kjenner vi
opplegget rett - blir det nok til tider litt
show og ablegøyer også her. Middagene
på hotellet arrangeres som buffèt og der
er drikke inkludert til mid-dagene.

UTFLUKTER : Se egen beskrivelse av
utfluktene på forrige side. Påmelding til
utfluktene skjer samtidig som man melder seg på turen dersom man ønsker å
delta.
Dag 9, fredag 27. oktober 2017 :
Maspalomas - Las Palmas - Oslo Lufthavn
Gardermoen - Oslo / Drammen / Tønsberg / Sandefjord / Larvik / Porsgrunn /
Skien / Bø / Seljord, ca 230 km (å kjøre
til Skien) og E18/E39 til Stavanger : Etter frokost kjører vi til flyplassen i Las
Palmas, nå for å reise med Norwegians
flyavgang kl 11.20 til Oslo Lufthavn Gardermoen - med beregnet ankomst kl
17.45. NB! På dette flyet må man selv
kjøpe eventuell mat og drikke. Straks
etter at vi har forlatt flyet, tar vi med
bagasjen vår gjennom tollen og frem til
den ventende bussen som skal kjøre oss
hjem til avstigningsstedene.

9 dager
kun kr 13.550,pr person i delt dobbeltrom
Avreisedato: Torsdag 19. oktober
2017 - retur fredag 27. oktober
Turprisen inkluderer:
 tilslutningsreise med buss fra ditt
påstigningssted t/r Oslo Lufthavn
Gardermoen

Kveldssamling med trekkspillmusikk og dans i
hotellets nattklubb! Topp stemning!

 busstransfer t/r flyplassen på Gran
Canaria og hotellet
 velorientert reiseleder fra Risdal
Touring med på hele turen
 rutefly med Norwegian t/r Oslo
Lufthavn Gardermoen - Las Palmas
 totalt 8 hotellovernattinger i delt
dobbeltrom på Hotel Dunas Mirador
 8 frokoster
 8 middager / buffètbord inkludert
drikke til under oppholdet på Hotel
Dunas Mirador i Las Palmas, muligens
noe redusert middag ankomstdagen
hvis sen flyankomst
 inngang til show, musikk og dans
de kvelder Lindesnes Trekkspillklubb
arrangerer dette på hotellet
 alle skatter, avgifter og bompeng-

Trekkspillklubbens daglige leder slår et slag med
skipsklokken, og tenker nok på visen til Erik Bye,
«Skomværvalsen» og strofen «hør skipsklokkens
klang»…… Foto : Kiem Loland

er knyttet til fly– og bussreisene
Tillegg for enkeltrom kr 3.390,- pr
person, totalt for alle 8 nettene.
NB! Meget begrenset antall enkeltrom er tilgjengelige på turen.
Forbehold om endringer som følge
av forhold utenfor vår kontroll!

Booking :  37 93 15 15

Det blir lett stemning når den pensjonerte skipperen Lance Tørressen ikler seg trekk-spillet og slår
an tonen med å klappe takten! Foto : Kiem Loland

Nytt opplegg - vi setter opp busser fra Lillehammer, Oslo og
Vestfold/Telemark til Sørlandet og fra Bergen over Stord til
Stavanger til Lindesnes Havhotell. Flott og veldrevet hotell
helt på bryggekanten ved Båly i Spangereid, Lindesnes. Vi møtes av trekkspillklubbens folk, får omvisning, musikk fredag
og stor bryggedans lørdag kveld! Mange nye opplevelser, musikk, mat og dans inkludert! Fra kun kr 4.880,- pr person.

4 dager : Torsdag 29. juni - søndag 2. juli 2017

Vi bor på Lindesnes Havhotell!

Også det svenske publikum setter pris på trekkspillmusikk,
dans og show. Lørdag 5. august spiller Lindesnes Trekkspillklubb i GöteborgsOperan. Vi setter opp busser fra Bergen,
Lillehammer, Stavanger og Sørlandet - frem til Göteborg og
deilige sommerdager der. Middag og dans fredag kveld, middag (ikke dans) lørdag. Turpris fra kun kr 5.330,- pr person.

4 dager : Torsdag 3. - søndag 6. august 2017
Vi bor og danser på Quality Hotel 11

For 4. året på rad reiser vi til Viborg - til idyllisk beliggende
Golf Hotel Viborg for å kose oss fra torsdag kveld til søndag. Middag og dans fredag kveld i Golf Salonen, og lørdag
kveld er det klart for stort trekkspillshow for både norske
gjester og danske besøkende. Etterfølges av felles dans og
turpris fra kun kr 5.250,- pr person.

4 dager : Torsdag 19. - søndag 22. april 2018
med opphold på idylliske Golf Hotel Viborg

