MELLOMRUNDE : 4 dagers tur fra lørdag 19. til tirsdag 22. januar

Bestill før 24. oktober - få de beste billetter!

Vi reiser til opplevelsesrike mellomrundekamper i Håndball - VM for herrer 2019. Vi
er garantert å se Norge i 2 kamper.
Vi vender tilbake til en suksess. Vi vil igjen
tilbake til Danmark, Aarhus og Herning. Her
skal det blir moro og bra håndball - og vi har
på nytt fått avtale med «Kuhstall» som gjerne lager fest for oss nordmenn.
Vi har turer til VM i håndball fra Horten Tønsberg - Sandefjord - Larvik / Telemark,
og fra Stavanger og Sørlandet.
Dag 1, lørdag 19. januar 2019 : Stavanger / Sørlandet /
Telemark - Kristiansand - Hirtshals - Aarhus : Vi starter
tidlig på morgenen ut fra Stavanger i vest, og fra Arendal
i øst - kjører frem til Kristiansand og ferjeoverfart derfra
kl 08.00 til Hirtshals. Mulighet - ved påmelding til turen for å bestille frokostbuffèt om bord. Pris kr 179,- pr person. Vi kjører frem til Aarhus hvor vi skal bo 3 netter på
Comwell Hotel Aarhus - beliggende midt i den trivelige og
livlige byen som er Danmarks nest største. Fordi Aarhus
er så flott en by, har vi valgt å bo nettopp her - på vårt
gode hotell og med kort kjøreavstand til Herning. Allerede lørdag ettermiddag/kveld kjører vi til håndballkamp og vi får nok garantert se godt håndballspill!

Dag 2 - 3, søndag 20. og mandag 21. januar 2019 : I
Aarhus og håndball-VM i Herning : Etter en deilig
«morgenmad» som det så yndig heter på dansk - har vi
tid til disposisjon i Aarhus og vi skal også begge dagene
til Herning for å se håndballkamper. 2 av dagene er vi
garantert å se Norge spille - hvilke vet vi ikke enda. At
det blir god stemning med godt publikum, vet vi! Hallen
tar 12.500 publikummere og det blir fullt trøkk!
Dag 4, tirsdag 22. januar 2019 : Aarhus - Hirtshals Kristiansand - Sørlandet / Telemark / Stavanger : Vi
nyter frokost og morgenkaffe både før vi setter kursen
nordover igjen - og fra Hirtshals seiler vi igjen med MS
Superspeed. Nå er avgangstidspunktet kl 12.15 og da med
beregnet ankomst til Kristiansand kl 15.30. Om bord er
det - ved påmelding til turen - anledning til å bestille
lunsjbuffèt som koster kr 259,- ekstra pr person.

TURPRIS : 4 dager kr 7.880,pr person i delt dobbeltrom
Turprisen inkluderer:
 reise i moderne helturistbuss kjørt av erfaren sjåfør  ferjeoverfart Kristiansand - Hirtshals t/r  3 overnattinger i delt
dobbeltrom m/ dusj/WC på Comwell Hotel Aarhus  3 frokoster  3 x kampbilletter av kategori 1
Tillegg for enkeltrom kr 290,- pr natt - spesielle avbestillingsregler gjelder for turene inkludert håndballbilletter

Risdal Touring AS er teknisk turarrangør, ICV-ADD Travel er håndballfaglig medarrangør:

Transportvegen 17, 4735 EVJE

 37 93 15 15 www.touring.no

