
INNLEDENDE RUNDE : 3 dagers tur fra fredag 11. til søndag 13. januar 

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

Transportvegen 17, 4735 EVJE  

 37 93 15 15    www.touring.no 

Opplev Norge i innledende runde - og få også 
med deg en av Danmarks kamper. Med god 
stemning blant dansker på hjemmebane! 
 

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 gjer-
ne 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, fredag 11. 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 per-
son. Vi kjører frem til Aarhus hvor vi skal bo 2 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. Fredag 
skal vi se Norge spille og vi har billetter av kategori 1.  
 

 

Dag 2, lørdag 12. januar 2019 : I Aarhus og håndball-
VM i Herning : Etter en deilig «morgenmad» som det så 
yndig heter på dansk - har vi tid til fri disposisjon i Aar-
hus før vi kjører til Herning for å se ny håndballkamp. I 
dag er det Danmark vi garantert får se - og igjen sitter vi 
med billetter av kategori 1. Vi tør love topp stemning i 
en håndballhall som kan huse 12.500 tilskuere! 
 
 

Dag 3, søndag 13. januar 2019 : Aarhus - Hirtshals - 
Kristiansand - Sørlandet / Telemark / Stavanger : Vi har 
god tid denne morgenen, nyter frokosten og morgenkaf-
fen både vel og lenge. Midt på dagen er det kurs nord-
over igjen - og fra Hirtshals seiler vi igjen med MS Super-
speed. Nå er avgangstidspunktet kl 17.30 og da med be-
regnet ankomst til Kristiansand kl 20.45. Om bord er det 
- ved påmelding til turen - anledning til å bestille mid-
dagsbuffèt som koster kr 329,- ekstra pr person. 

TURPRIS : 3 dager kr 4.990,- 
pr person i delt dobbeltrom 

 

Turprisen inkluderer: 

 reise i moderne helturistbuss kjørt av erfaren sjåfør  ferje-

overfart Kristiansand - Hirtshals t/r  2 overnattinger i delt 

dobbeltrom m/ dusj/WC på Comwell Hotel Aarhus  2 frokos-

ter   2 x kampbilletter av kategori 1 
 

Tillegg for enkeltrom kr 290,- pr natt - spesielle avbestillings-
regler gjelder for turene inkludert håndballbilletter 

Bestill før 24. oktober - få de beste billetter! 


