Ut i det blå
- en innholdsrik reise med flere overraskelser
Idet bussen svinger opp mot inngangen til Hotellet kommer følelsen av å tre ut av
hverdagen. Det enorme hotellet glitrer lysegult og innbydende, enten man velger
hovedinngangen eller døra til kasinoet litt lenger bort. Kanskje det er slik det føles å
ankomme Slottet? Resepsjonen ligger under en sirkelrund åpning med vakkert
smijernsrekkverk som gjentas i alle etasjene oppover og gir akkurat den riktige følelsen av
lys, luft og luksus. Fra resepsjonen ser man inn i baren, gjenskapt i art deco stil.
Bakenfor skimtes restauranten med store vinduer og utsikt over havet. Med spenning går
vi gjennom hotellet der så mange historiske personer har lagt hodet på puta. Idet vi åpner
døra, kommer tankene, hvem har sovet her? Charles de Gaulle? Fidel Castro? Greta
Garbo. Velkommen til noen fantastiske dager sammen med oss.
Dag 1 - 6. Ut i det blå
Etter at alle har kommet om bord setter vi kursen ut av
Norge. På denne reisen blir det en hyggelig båtreise til et
land som flere og flere nordmenn besøker. Under oppholdet
blir det attraksjoner og utflukter du ikke trodde fantes på den
nordlige halvkule.
5- stjernes hotell, god mat, ølsmaking, overraskelses lunsj,
og en dagsutflukt hvor vi tar deg både til vanns og til lands…
REISEFAKTA:
6 dagers tur
Avreisedato: 18.06
Pris pr. person kr: 9.895.Prisen inkluderer:
 Buss følger under oppholdet
 Reiseleder fra Haverstad Turbiler
 Båtreise inkludert 2 middager, 2 frokoster
 3 Hotellovernattinger på 5- stjernes hotell inkludert 2 middager, 3 frokoster
 1 stk middagsservering med blant annet ølsmaking
 2 stk lunsjserveringer under oppholdet
 Alle innganger og attraksjoner under oppholdet
 Lokalguider under oppholdet
Tillegg i prisen:
 Enkeltrom kr. 1.740. Singellugar kr.420. Drikke til maten
Påstigningsrute:
M - se side 67
Påmelding:
Haverstad Turbiler tlf. 61 29 61 47

