
4 dager: torsdag 19. - søndag 22. april 2018 

med opphold på idylliske Golf Hotel Viborg 

For 5. året på rad er det igjen klart for tur til Viborg 

og show med Lindesnes Trekkspillklubb i Tinghallen. 

Våre busser starter fra Bergen, og vi kjører via Stord, 

Haugesund og Stavanger til Kristiansand - og en annen 

påstigningsrute tar ut fra Lillehammer, kjører E6 sør-

over til Hamar og Oslo og derfra E18 ned gjennom 

Vestfold til Larvik. Fra Seljord kjører vi ned til Skien 

og Porsgrunn før vi reiser med Color Line fra Larvik til 

Hirtshals. Alle samles vi i løpet av torsdag kveld på 

det trivelige hotellet - Golf Hotel Viborg. Fredag og 

lørdag har vi til fri disposisjon, mens det fredag kveld 

er klart for stilfull middag i Golf Salonen like over 

veien fra hotellet. Lørdag kveld møtes vi, etter tidlig 

middag på hotellet, i Tinghallen for å oppleve stort 

trekkspillshow med Lindesnes Trekkspillklubb. Etter 

showet blir det hygge og dans utover kvelden. 

 37 93 15 15    www.touring.no 
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Dag 1, torsdag 19. april 2018 : Bergen/

Stavanger/Sørlandet - Viborg og Lilleham-

mer/Hamar/Oslo/Vestfold/Grenland – Vi-

borg, ca 150 km fra Hirtshals : Etter påstig-

ning kjører bussene frem til henholdsvis Kris-

tiansand og Larvik. Vi reiser med MS Super-

speed I kl 16.30 fra Kristiansand til Hirtshals. 

Fra Larvik er det avgang kl 17.30. Om bord 

har vi inkludert det store buffètbordet for 

hele gruppen av reisende. Drikke til er også 

med i prisen. Straks det store skipet klapper 

til kai i Hirtshals vender vi nesen sørover 

Jylland - forbi Aalborg og frem til Viborg 

hvor vi sjekker inn for overnatting 3 netter 

på Golf Hotel Viborg! 

Dag 2 og 3, fredag 20. og lørdag 21. april 

2018 : Utflukt og opphold i Viborg: Frokost 

- av den deilige, danske typen - på hotellet 

hver dag, og vi gir oss selv god tid til å nyte 

dette måltidet før vi er klare for dagens opp-

levelser. De som vil, kan bli med på utflukt 

til Ebeltoft - som jo ligger midt i Molboland. 

Fregatten Jylland er rekonstruert og kan 

besøkes i den koselige, danske byen. Miljøet 

ellers er typisk dansk og trivelig, med små og 

koselige butikker, litt håndtverks– og kunst-

nerbutikker og sånt man ellers finner i mind-

re byer i Danmark. Fredag kveld er det klart 

og dekket for oss i restauranten Golf Salonen 

- rett over veien fra hotellet. Etter deilig 

mat spiller Lindesnes Trekkspillklubb opp til 

dans for oss, og det blir å kose seg utover 

kvelden i hyggelig selskap samtidig som det 

blir mulighet for en svingom. Lørdag er til fri 

disposisjon i Viborg med sine handlegater i 

kort gangavstand fra hotellet vårt. Middag 

får vi servert utpå ettermiddagen før vi kjø-

rer til Tinghallen. Først trekkspillshow og 

deretter dans sammen med tilreisende, 

danske gjester. Humørfylt blir det! 
 

Dag 4, søndag 22. april 2018 : Viborg - 

hjemreise : Igjen, vi koser oss med deilig 

frokost i idylliske omgivelser. Morgenmat 

som danskene så yndig kaller måltidet. Bus-

sene kjører fra hotellet og tilbake til Hirts-

hals, og for noen blir det avreise kl 12.15 til 

Kristiansand - og for andre kl 12.45 til Lar-

vik. Ankomst henholdsvis kl 15.30 

(Kristiansand) og til Larvik kl 16.30. Buffèt 

inkludert drikke er også inkludert om bord 

på denne overfarten. Straks etter at vi har 

kjørt i land, fortsetter vi frem til de respek-

tive avstigningssteder hvor turen avsluttes. I 

Stavanger beregner vi å være ca kl 20.30, og 

i Oslo ca kl 19.00. De øvrige avstigningsste-

dene ankommer vi i forhold til dette. 

4 dager 
kun kr 5.500,- 

pr person 
 

Avreisedato: Torsdag 19. april 2018 
- retur søndag 22. april 2018 

 

Turprisen inkluderer: 

 reise i moderne helturistbuss kjørt 

av dyktig sjåfør 

 ferjeoverfart Kristiansand - Hirts-

hals eller Larvik - Hirtshals t/r 

 totalt 3 hotellovernattinger i delt 

dobbeltrom m/ dusj/WC på Golf Ho-

tel Viborg 

 3 frokoster 

 3 middager 

 kveldsbuffèt inkludert drikke på 

utreisen med Color Line 

 lunsjbuffèt på returen inkludert 

drikke med Color Line 

 utflukt med bussen til Ebeltoft, 

eventuelle inngangsbilletter i tillegg 

 dans og hygge fredag kveld 

 billett til show og etterfølgende 

dans med Lindesnes Trekkspillklubb 

lørdag kveld i Tinghallen 

 veiavgifter og bompenger 

Tillegg for enkeltrom kr 1.100,- pr 

person totalt for alle 3 nettene. 
 

Forbehold om endringer som følge 

av forhold utenfor vår kontroll! 

Booking :  37 93 15 15 
Fra Ebeltoft 

Foto : Kiem Loland 


