
Risdal Touring, Transportvegen 17, 4735 Evje 

www.touring.no 

    3 dager 10. - 12. juni 2022 

Stavanger-rockens storhetstid gjenoppstår! 

Vi har sikret oss 120 billetter til konserten lørdag 11. juni. 

Bli med oss til Stavanger og få med deg når The MODS 

gjenoppstår på SR-Bank Arena i 2022! 

Pakket og klart - ferdig tilrettelagt! Stig på bussen og vi 

kjører deg behagelig helt fram - og til og fra så vel hotell 

som konsertarena.  

 

 



Booking: 37 93 15 15 eller post@touring.no 

Turens innhold: TURPRIS 
3 dager kun kr 3.690,- per person 

 
 

Avreisedato: fredag 10. juni 2022  

Retur: søndag 12. juni 2022 

 
 

Turprisen inkluderer: 

 Reise i helturistbuss t/r Stavanger 

 Konsertbilletter The Mods lørdag 11. juni 
(ståplass) 

 2 hotellovernattinger i delt dobbeltrom 

 2 frokoster 

 Alle veiavgifter og bompenger 

 

 
Tillegg for enkeltrom: kr 490,- 

Tillegg for billetter på sitteplass: kr 250,- 
 

Forbehold om endringer som følge av forhold 
utenfor vår kontroll! 

BLI MED OG OPPLEV STEMNINGEN PÅ  

SR-BANK ARENA! 

Vi har sikret oss 100 ståbilletter og 20 sitte-

plassbilletter til arrangementet, og setter opp 

busstur fra Agder og vestover.  

Fem år er gått, og MODS er klare for SR-Bank 

Arena igjen. Det legendariske bandet med hits 

som «Tore Tang», «Revansj», «Meg må du hilsa 

på», «Bare i nått» og mange flere, gjenoppstår 

igjen på SR-Bank Arena. Med Morten Abel i 

front blir dette en nostalgisk reise til Stavanger-

rockens storhetstid. 

Vi setter opp buss fra Gjerstad i øst til Stavanger 

slik at du kan få med deg denne unike opplevel-

sen. Vi ankommer hotellet i Stavanger fredag 

kveld. Lørdag kan hver enkelt rusle rundt i byen 

før bussen kjører oss til konsertarenaen i god tid 

før portene åpnes. Hjemreise søndag etter en 

god frokost og utsjekk. 

 

Foto: Bislett Games / Bislett Alliansen 

Program: 

SR-Bank Arena: portene åpnes kl 17.00 

Det blir underholdning fra scenen fra kl 17.00 

Foto: Viking Fotball 


