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TURER MED AVREISE FRA BERGENS - OMRÅDET 

Nok en gang inviterer Lindesnes Trekkspillklubb og  

Risdal Touring til gode, stemningsfulle opplevelser.  

Denne gang ombord i fantastiske MS Color Fantasy - på 

et 2-døgns cruise til Kiel fra Oslo!  To døgn fullspekket 

med god mat, hyggelig atmosfære og trekkspillmusikk. 

Om bord blir det ettermiddagsshow med Lindesnes 

Trekkspillklubb - og de varter opp med god og variert 

musikk utover kvelden så alle kan få prøvd dansefoten! 

Vi har lagt opp til et «finmasket nett» av påstignings-

ruter, slik at det skal være kort avstand til nærmeste 

bussholdeplass! På denne turen treffer vi musikk- og 

danseglade mennesker fra hele landet! 

Foto: Kiem Loland 



TURER MED AVREISE FRA BERGENS - OMRÅDET 

Bestill trygt med oss - reis trygt med oss! 
GJENOPPDAG REISEGLEDEN 

Flere og flere er nå vaksinerte. Heldigvis. Lørdag 25. sept-

ember innførte regjeringen den siste delen av gjenåpnings-

planen for Norge. Restriksjonene ble opphevet. Risdal Tou-

ring er  klare med nye reiser! 

Vi merker økt pågang fra våre kunder. Flere og flere tar   

kontakt med oss og lurer på hvilke turtilbud vi har. Ingen tvil 

om at reiselysten er i ferd med å friskmeldes. Vi anbefaler 

likevel at våre reisende fortsatt tar med seg utskrift av gyldig 

koronasertifikat for utenlandsreise. 

TRYGG BESTILLING - SIKKER REISE 

Vi har alltid ønsket å være fleksible med våre kunder, og det 

har alltid vært viktig for oss.  

Vår sjåfør og reiseleder sørger for at du trygt og problemfritt 

kommer frem - og om der oppstår problemer underveis, er vi 

der for å hjelpe! 

 

ER DU FULL-
VAKSINERT? 

Da kan du enkelt reise med oss 

- uten karantene og test. 

Det har vært en tøff tid for oss som bedrift og reisearrangør. 

Hovedårsaken til at vi nå ser «lys i tunnelen» er troen på at 

våre gjester er minst like ivrige som vi selv er på å komme i 

gang igjen. Ut å reise, nye opplevelser og igjen, sosialt sam-

vær med andre. 

Vi er takknemlige for å leve og bo i Norge. Helsemyndighet-

ene har prioritert liv og helse, tatt en mengde vanskelige 

beslutninger - men hele tiden med vårt ve og vel i tanke. All 

statistikk viser da også at Norge er blant de land i verden 

som har klart seg best, tross vanskelige enkeltskjebner. 

Som bedrift har vi klart å beholde vår egenkapital intakt. Vi 

kommer derfor ut av pandemien uten «banesår» - og takket 

være også våre dyktige, engasjerte medarbeidere er vi klare 

til å drive med det vi liker best: Å lage spennende reiser! 

Gjester som venter på å reise på tur med oss igjen! 
Hovedårsaken til at vi kom oss velberget gjennom pandemien: 



TURER MED AVREISE FRA BERGENS - OMRÅDET 

Turen dag for dag: 
DAG 1 

Torsdag 13. januar 2022: 

Avreise fra de forskjellige påstigningsstedene med oppstart i 

Bergen kl 09.00. Vi plukker opp påstigende i Åsane og Arna. 

Deretter kjører vi over Hardangervidda mot Hønefoss med 

stopp underveis, både for å strekke litt på kroppen og for å få 

kjøpt seg en matbit. Turens første overnatting er lagt til Scan-

dic Hotel Hønefoss. Her er middag inkludert i turprisen. 

DAG 2 

Fredag 14. januar 2022: 

Etter en behagelig hotellfrokost, setter vi oss på bussen og kjø-

rer mot Oslo. Vi ankommer Hjortneskaia midt på dagen - og vi 

går om bord i MS Color Fantasy som kl 14.00 seiler til Kiel. Vi 

får tildelt lugarer og vi anbefaler å starte oppholdet om bord i 

Observation Lounge, helt øverst og med fantastisk utsikt under 

seilingen ut Oslofjorden. Kl 15.30 er det klart for show med 

Lindesnes Trekkspillklubb i Show Lounge - før det er klart for 

felles middag. Det er inkludert 1 drikke til maten. Vi anbefaler 

også å få med seg showet som skipets egen besetning setter 

opp kl 19.00 og kl 21.00. Etterpå er det klart for dans med 

trekkspillklubben! Variert og god dansemusikk. 

DAG 3 

Lørdag 15. januar 2022: 

Dagen starter med deilig frokost før vi kommer til Kiel kl 10.00. 

Vi har nå 4 timer som vi kan bruke i land - husk å ta med 

boardingkort og pass; så kommer du om bord igjen! Kl 14.00 

seiler skipet ut fra Kiel igjen - og vi får rikelig anledning til å ko-

se oss om bord igjen. Show og underholdning blir det også nå - 

og vi har også på returen inkludert middag med 1 drikke til 

våre gjester. I kveld igjen, blir det mulighet for dans til toner 

fra Lindesnes Trekkspillklubb. 

DAG 4 

Søndag 16. januar 2022: 

Vi våkner under innseilingen til Oslo - og nyter også i dag en 

god frokost om bord før skipet klapper til kai allerede kl 10.00. 

Deretter fortsetter vi i våre behagelige turbusser sørover mot 

mer hjemlige trakter. Ikke altfor langt utpå dagen er vi hjemme 

igjen - og mange minner rikere! En artig tur på en tid av året 

når der kanskje ikke skjer all verdens annet av aktiviteter og 

sosialt felleskap….. Det settes også opp egne busser fra flere 

andre steder i landet. Ring oss og spør om det går buss fra et 

sted nær deg. GOD TUR! 
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Påstigninger: TURPRIS 

4 dager kun kr 4.990,- per person 

 

Avreisedato: Torsdag 13. januar 2022 

Retur: Søndag 16. januar 2022 

Turprisen inkluderer: 

 Helturist buss og erfaren sjåfør 

 Cruise Oslo-Kiel t/r med MS Color Fantasy 

 1 hotellovernatting i delt dobbeltrom 

 Middag ved hotellet 

 1 hotellfrokost 

 2 overnattinger i 3-stjerners innvendig lugar 

 2 frokoster og 2 middager inkl. 1 drikke  

 Billett til show og dans med Lindesnes Trekk-

spillklubb 

 Alle veiavgifter og bompenger 

 

Oppgradering av lugar (pris per person): 

3* lugar mot promenaden, kr 250,- 

3* lugar m/ havutsikt, kr 550,-  

4* lugar m/ havutsikt, inkl fri minibar, kr 1.600,-  

5* Color Suite, kr 3.400,- 

 

Tillegg for 3* innvendig enkeltlugar  kr 350,-  

 

Forbehold om endringer som følge av skrivefeil 

eller forhold utenfor vår kontroll! 

Bergen - Oslo, påstigningstider: 

Kl 09.00 Bergen bystasjon, Perrong P 

Kl 09.15 Åsane Terminal 

Kl 09.30 Arna stasjon 

Kl 12.00 Color Line, Hjortneskaia (påfølgende dag) 

Foto: Kiem Loland 


