
 
Kontortid Tirsdager før medlemsmøter  fra kl. 11:00-13:00 

  Telefon 55 58 86 10 

 

Lesering Møtene holdes på Eataly, Oasen, kl.12:00  
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Vårtur 2018 til vakre Skagen 
 

Mandag 28. mai 

 

Turen starter med fremmøte på Nøstekaien kl.12.00 for  

innsjekk og ombordstigning i MS Stavangerfjord 

 

Båten har avgang kl. 13:30 

 

Kl. 18:00  

Middagsbuffet inkllusiv øl, vin, mineralvann og kaffe 

 

Tirsdag 29. mai 

 

Båten ankommer Hirtshals kl.08:00 om morgenen 

Her venter buss på kaien og kjører oss til  

Hirtshals Montra Skaga Hotel 

Her inntar vi frokost. (Det heter morgenmat på dansk) 

 

Etter frokost kjører vi med bussen til Skagen for innsjekk på 

Folden Hotel 

Vi blir møtt på hotellet av en dyktig guide som gir oss innfø-

ring i Skagens historikk 

 

Kl. 13:00 er det lunsj på hotellet.  

(På dansk heter dette frokost) 

 

Så blir vi transportert til ”Grenen” hvor Sandormen kjører oss 

en tur på sanddynene. 

Turen varer ca. 45 minutter. Det vil bli anledning til en liten 

vandring rundt om på Grenen, for de som måtte ønske det,  

før vi  returnerer til hotellet 

 

Kl. 18:00 middag på hotellet 

 

 

Onsdag 30. mai 

 

Frokost på hotellet 

Vi sjekker ut før kl 12:00 

Vi besøker så Skagen Kunst museum/Kystmuseum 

 

Kl. 13:00 Lunsj på ærverdige Brøndums Hotel eventuelt 

Skagen Fiskerestaurant 

Etter lunsj mulighet for vandring på egen hånd 

 

Kl. 18:00 blir vi hentet med buss for transport til Hirtshals.  

MS Stavangerfjord har avgang kl. 20.00 

Middagsbuffet inklusiv øl, vin, mineralvann og kaffe  

serveres kl. 20:00 (etter avgang) 

 

Torsdag 31. mai 

 

Frokostbuffet mellom kl. 05:00-10:30 

Ankomst Bergen kl.12.30  

———————————————————————————————————————- 

Pris for hele turen: 

 
Enkeltrom/lugar  kr. 5.157.- 

Dobbeltrom/lugar kr. 4.352.- p.p. 

 

Bindende påmelding innen tirsdag 3. april 2018 

 

Reisen innbetales til konto nr.: 3633.42.94328 

 

Husk å ta med gyldig pass 

 

Reisekomiteen: 

Anne Lise:                  Liv:                            Elin: 

95908335                 93081717               97532097 


