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Bli med på det som kanskje blir årets store høyde-

punkt! Vi arrangerer tur til det store bilshowet i 

Oslo. Som de selv sier, har det motor så har det en 

plass her. Her får man se sjeldne biler i alle aldre, 

med prisutdelinger og alt man kan tenke seg av 

stands for motorinteresserte. Ønsker man å se en 

utstilling på hele 2000 kvadratmeter med bare   

kjøretøy fra 70-,80– og 90-tallet? Ja, da er dette 

stedet for det. Ønsker man å se nye eksklusive      

biler? Ja, da er dette stedet for det. Tilbake i 2019 

så var det hele 43.000 som besøkte Oslo              

Motorshow. Vi fyller bussen opp med bilinteresserte 

og tar dere med på en skikkelig biltreff. Meld dere 

på tidlig for å være sikret en plass.  

3 dager, 28. - 30. Oktober 2022 



Turen dag for dag: 

Risdal Touring, Transportvegen 17, 4735 Evje  

www.touring.no 

DAG 1 

Fredag 28. oktober 2022:  

Vanse – Kristiansand – Oslo: Bussen starter fra Vanse         

kl. 14.00, Lyngdal inn kl. 14.30, Mandal Speidertomta 

kl. 15.00, Kristiansand Rutebilstasjon 15.40, Lillesand 

Gaupemyr kl. 16.20,  her blir det pause i 10 min.      

Øygårsdalen kl. 16.45, Harebakken kl. 17:05, Grenstøl 

kl. 17.10, Broklandsheia kl. 17.30, Her setter vi oss til 

for å spise middag for dagen.  

DAG 2 

Lørdag 29. oktober 2022:  

Oslo Motorshow: Etter en god frokost står bussen klar 

til å kjøre opp til Oslo Motorshow, her blir vi utover 

dagen. Senere på ettermiddagen frakter bussen       

tilbake til hotellet. Her er det vanlig å ta turen ut for å 

spise middag, eller utforske utelivet i hovedstaden. 

DAG 3 

Søndag 30. oktober 2022:  

Oslo - Kristiansand - Vanse: Frokosten denne dagen 

blir nok litt sen før bussen frakter oss sørover til       

Sørlandet. Det blir et stopp på Broklandsheia på   

hjemveien for et måltid. Før bussen kjører videre til de 

respektive stoppestedene.  

TURPRIS 
3 dager kun kr 2.990,- per person 

 

Avreisedato: Fredag 28. oktober 2022 

Retur: Søndag 30. oktober 2022 

 

Turprisen inkluderer: 

 Helturist buss og erfaren sjåfør 

 2 hotellovernattinger på delt dobbeltrom  

 2 frokoster  

 2 middager på Broklandsheia 

 Inngang Oslo Motorshow 2022 

 Alle veiavgifter og bompenger 

 

Tillegg for enkeltrom 590,- for begge nettene 

___________________________________ 

Forbehold om endringer som følge av forhold 
utenfor vår kontroll! 

 


