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ONSDAG 13/10: 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.
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TORSDAG 14/10: 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.
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Turpris: kr 1.850,- inkluderer:

Turpris: kr 1.850,- 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:

Blå Kors Kristiansand,
Tlf: 38 02 02 73 • Mobil: 90 10 68 73
E-mail: trond.gundersen@blakors.no
Takk til vår samarbeidspartner

Opplysninger:

Deltakere er ansvarlig for egen reise- og
avbestillingsforsikring. Turen betales på
tilsendt faktura ca. 1 måned før avreise. Da
sendes mer detaljerte opplysninger.
Endringer i programmet kan forekomme.
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