
Risdal Touring, Transportvegen 17, 4735 Evje 

www.touring.no 

Ut på tur igjen!  

 

Håper du blir med oss igjen  på denne populære 
handleturen til Sverige. Vi har bestilt rom på Hotel 
Nordby. Vi fyller 2 dager med gode venner rundt 
oss, gode historier og kanskje vi også fyller svens-
ke handlevogner? Nordby har to store kjøpesentre 
og er åpen fra 09.00 — 21.00 hele året! 

Ut på tur igjen!  

Håper du blir med oss igjen  på 

denne populære handleturen til 

Sverige. Vi har bestilt rom på 

Hotel Nordby. Vi fyller 2 dager 

med gode venner rundt oss,    

gode historier og kanskje vi også 

fyller svenske handlevogner? 

Nordby har to store kjøpesentre 

og er åpen fra 09.00 til 21.00 

 

  2 dager, 26. - 27. august 2022 



DAG 1 

Fredag 26. august 2022: 

Turen starter fra Flekkefjord Rbst. kl. 06.45,          

Feda Bussterminal kl 07.05, Lyngdal Inn kl 07.30, 

Livoll E39 kl 07.45, Mandal v/ Marnarkrysset           

kl 08.00, Tangvall kl 08.25, Kristiansand rbst              

kl 08.40, Øygårdsdalen kl 09.20 og turen går      

videre langs E18 frem til Sandefjord og                

ferjeavgang med Color Viking kl. 13.30 til       

Strømstad. Buffet kan bestilles ved påmelding til 

turen. Kr 249,- pr person. Ferjeoverfarten tar        

ca 2,5 timer. Straks etter ilandstigning kjører vi til 

Hotel Nordby for innsjekking og overnatting          

1 natt.  På kvelden  samles vi til felles middag på 

hotellet kl 20.30 ( inkludert)  

DAG 2 

Lørdag 27. august 2022 

Etter frokost neste morgen blir det igjen anledning 

til en siste handel i grensebutikkene før vi kjører 

frem til ferjeterminalen. Det er avgang kl 13.40 - 

fra Strømstad til Sandefjord med  Color Hybrid. 

Det er også nå mulig å bestille buffet ved            

påmelding til turen. Kr 249,- pr person. Vel i land 

går ferden videre hjem til de respektive               

avstigningssteder hvor turen avsluttes. 

 

 

 

 

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

Turen dag for dag: TURPRIS 
2 dager kun kr 1 690,- 

Pris pr person i dobbeltrom 

 

Avreisedato: Fredag  26. august 022 

Retur: Lørdag 27. august 2022 

Turprisen inkluderer: 

 Dyktig sjåfør og helturist buss 

 Ferjeoverfarter, Sandefjord - Strømstad tur/
retur 

 1 overnatting i dobbeltrom på Hotel Nordby 

 1 frokost 

 1 middag 

 Alle veiavgifter og bompenger  

 

Tillegg for enkeltrom 1 natt kr 295,- 

Tillegg for buffèt utreise kr 249,- 

Tillegg for buffèt hjemreise kr 249,- 

Må bestilles ved påmelding! 

 

 

Påmelding til  Risdal Touring AS.             
Tlf 37 93 15 15 

Du må være fullvaksinert og ha med  
EU /EØS koronasertifikat for å bli med 
oss på tur.  

 

Forbehold om endringer som følge av 
forhold utenfor vår kontroll! 

 

 

 

 


