Tre turer

med Blåens Reiser 2020
Sommertur til Gøteborg • Hermon Høyfjellssenter • Svipptur til Sverige

SOMMERTUR TIL
GØTEBORG
14.-17. JUNI 2020
SØNDAG 14/6: Avreise fra Blå Kors,
Gyldenløvesgt. 60 kl.09.00. Vi kjører E18
østover mot Sandefjord. Andakt og sang i
bussen, og kaffepause underveis.
Kl.13.30 er det ferjeavgang med Color
Line til Strømstad, båtturen tar 2.5
timer. Om bord er det god anledning til
å shoppe, kjøpe seg et måltid mat og til å
slappe av. Etter ilandstigning kl.16.00 går
turen videre til Gøteborg, der vi skal bo på
Quality Hotel 11 som ligger vakkert til ved
Gøteborgs havneinnløp. Vi skal bo tre netter på dette førsteklasses hotellet med bl.a.
relaxavdeling, og boblebad under åpen
himmel på taket! Middag og samling.
MANDAG 15/6: Frokost på hotellet.
Gøteborg har masse å tilby for de som
ikke vil være med til Ullared. Byfergen
Älvsnabben stopper rett utenfor hotellet
og tar deg kjapt og enkelt til bypulsen
og shoppingsenteret Nordstan. Vi andre
kjører med bussen knappe 1,5 timer til
GeKås. Kanskje har noen historier fra
tidligere turer. Alt ved GeKås, Ullared er
stort. Butikkarealet tilsvarer 5 forballbaner
og er Sveriges mest populære besøksmål
med ca. 5 millioner kunder sist år. Etter en
spesiell shoppingdag går turen tilbake til
vårt hotell. Etter middag legger vi opp til
et besøk i Liseberg.
TIRSDAG 16/6: Frokost på hotellet. I dag
skal vi ha en rolig dag i Gøteborg og bli
bedre kjent med byen. Middag kl.17.00,

og kl.18.30 skal vi delta på møte i Smyrnakyrkan sammen med LP-Väst. Tomas Sjødin, Itohan P. Moses med venner deltar,
og det blir sang og vitnesbyrd.
ONSDAG 17/6: Etter en rolig og god
frokost på hotellet kjører vi til Strømstad
og Color Lines fergeterminal. Avgang
kl.13.40. Buffetbordet er lagt inn i prisen.
Etter en hyggelig overfart er vi i Sandefjord kl.16.10, og kjører til Kristiansand.
Andakt og sang i bussen. Vi ankommer
Blå Kors, Gyldenløvesgt. 60 ca. kl.19.30.
TURPRIS: kr. 4.600,- inkluderer:
Reise i moderne turbuss, veiavgifter,
ferjeoverfart Strømstad-Sandefjord t/r,
inkl. buffet på hjemreisen, 3 hotellovernattinger i delt dobbeltrom m/dusj/WC,
halvpensjon, inngangsbillett til Liseberg,
kaffe og kaker når vi raster.
Tillegg for enkeltrom: kr.1.650,-.

TUR TIL HERMON
HØYFJELLSSENTER
16. – 21. AUGUST 2020
SØNDAG 16/8: Enda en gang går turen
til Hermon. Avreise fra Blå Kors kl.08.00. Vi
kjører E18 østover. Andakt og sang i bussen, og kaffepause underveis. Tidlig kveld
ankommer vi Hermon Høyfjellssenter.
Middag og kveldssamling. (Ca.500 km)

SVIPPTUR TIL SVERIGE
7. – 8. OKTOBER 2020
MANDAG 17/8 – TORSDAG 20/8: Vi bor 5
netter på Hermon m/helpensjon.
Kl.09.00 er det frokost.
Kl.10.00: Formiddagssamling. Andakt og sang.
Kl.13.30: Lunsj. Middagshvil, eller ut i
naturen (kanskje begge deler). Det flotte
Hallingskarvet Fjellbad anbefales.
Kl.18.00: Middag.
Kl.19.30: Kveldssamling.
Det blir utflukter i området. En av dagene
smører vi niste og drar på busstur over
Hardangervidda til Vøringsfossen. I
august står ei ny trappebro klar over
fossen, slik at man kan nyte utsikten rett
ovenfra. Med 99 trinn og en spennvidde
på 47 meter vil broa ha et element av det
spektakulære. Vi tror det blir noen flotte
sensommerdager på Hermon!

ONSDAG 7/10: Avreise fra Blå Kors,
Gyldenløvesgt. 60 kl.08.00. Vi kjører E18
østover mot Sandefjord der vi skal ei
samling på Mjølløst, Dronningens gate
9. Kl.13.30 er det ferjeavgang med Color
Line til Strømstad. Båtturen tar 2,5 timer.
Om bord er det god anledning til å
shoppe, kjøpe seg et måltid mat, og til
å slappe av. Etter ilandstigning kl.16.00
kjører vi til Nordby Hotell (Rasta, tlf: 00
46 526 40 200), der vi skal overnatte.
Etter middag kjører vi til Østerbo Evangeliesenter. Der skal vi ha samling kl.19.30.
Det blir informasjon om arbeidet, sang og
vitnesbyrd av bl.a. Itohan P. Moses med
venner. Kaffe og noe å bite i blir det også.

FREDAG 21/8: Etter nok en god frokost
kjører vi Hallingdal hjemover. Et besøk
på Mjølløst Gård, Sandefjord, står også
på programmet denne dagen. Andakt og
sang, kaffepause og middag underveis,
og vi ankommer Blå Kors, Gyldenløvesgt.
54 ved 19.30-tiden. (Ca.500 km)

TORSDAG 8/10:
Etter frokost på hotellet er det tid til å
handle i butikkene i Nordby-senteret. Vi
kjører så til Strømstad og Color Lines fergeterminal. Avgang kl.13.40. Vi har også
på denne turen lagt inn det store skandinaviske buffetbordet i prisen. Etter en
hyggelig overfart er vi i Sandefjord kl.16.10,
og kjører til Kristiansand. Vi ankommer Blå
Kors, Gyldenløvesgt. 60 ca. kl.19.30.

TURPRIS: kr.5.500,- inkluderer:
Reise i moderne turbuss, veiavgifter,
helpensjon på Hermon Høyfjellssenter i
dobbeltrom m/dusj/WC, utflukter, kaffe
og kaker når vi raster, middag på hjemreisen. Tillegg for enkeltrom (begrenset
antall): Kr.750,-.

TURPRIS: KR.1.800,- INKLUDERER:
Reise i moderne turbuss, veiavgifter,
ferjeoverfart Sandefjord – Strømstad t/r,
overnatting på Nordby Hotell, middag,
frokost og buffetbord. Kaffe og kaker i
bussen når vi raster. Tillegg for enkeltrom
(begrenset antall): kr.225,-.

PÅMELDING TIL TURENE:
Blå Kors Kristiansand,
Gyldenløves gate 60,
4614 Kristiansand
Tlf:
38 02 02 73
Mobil: 90 10 68 73
E -post: trond.gundersen@blakors.no

VIKTIG Å VITE:
Hver deltaker er ansvarlig for sin egen
reise- og avbestillingsforsikring.
Du er registrert turdeltaker når depositum
på kr 500,- pr. person er betalt til Blå Kors
Kristiansand / Blåens Reiser. Faktura blir
tilsendt.
Restbeløpet betales på tilsendt faktura
ca. 1 måned før avreise. Samtid sendes
mer detaljerte opplysninger.
Endringer i programmene kan forekomme.
Takk til vår samarbeidspartner:

