Unn deg en
hyggelig tur!
KONSERT- OG DANSEWEEKEND
med
Good Old Days Band
på Farsund Fjordhotel
19.-21.03.2021
Musikk, dans og god mat!
Good Old Days Band fremkaller følelser og minner som
går tilbake til ungdommens gode tider og gjenskaper
opplevelser gjennom kjente og kjære melodier
19.03.21 Fredag Vi starter med å hente de glade turistene våre fra
Randaberg, Stavanger, Sandnes og nedover Jæren til Egersund,
hvor man kan innta en god lunsj. Turen går så til Farsund
Fjordhotel hvor alt ligger til rette for fine dager med god mat, god
musikk, hyggelig samvær og flotte opplevelser. Her får vi servert 3
retters middag med kaffe, før Good Old Days Band spiller. Det blir
hyggelig felleskap og mulighet til å danse. Her kan vi kose oss!
Betjent bar til kl 02:00.
20.03.21 Lørdag Etter frokost blir det en sightseeing i Farsund
området. Vi besøker Trunken, en butikk som er utelukkende fylt
med amerikanskinspirert interiør, klær og masse godteri og
matvarer fra Amerika. Etterpå kjører vi til Amfi Farsund, hvor man
kan innta lunsjen. På kvelden gjentar vi suksessen fra kvelden før.
Flott middag, så Good Old Days Band spiller for oss til sene
nattetimer:-)
21.03.21 Søndag Flott frokost på hotellet. Utsjekk og hjemreise.
Det blir en liten stopp på Ben`s Kafe på hjemveien med mulighet til
å kjøpe en liten matbit før hjemkomst.

Avreise fra:
Randaberg kl. 11:00
Stavanger kl. 11:20
Sandnes kl. 12:00
Langs RV 44 og fra
Egersund etter avtale

Påmelding fortløpende
innen 08.02.21
til Ingvar Landa på tlf
91570336 eller på

post@ingvarsreiser.no

REISEFAKTA
_______________________
Tur til Farsund 19.- 21.03.21
_______________________

Pris: kr 3900,-/ pers. i
dobbeltrom
__________________
Inkluderer følgende:
- Reise i moderne turistbuss
- Kaffe og kjeks i bussen
- 2 overnattinger med
frokost, en 3 retters middag
og en middagsbuffet med
kaffe på Farsund Fjordhotel
- Konsertbillett begge
kveldene
- Sightseeing i Farsund
området
________________________

Tillegg for:
- enerom kr 500,-/pers
- alle lunsjer
- drikke
PÅMELDING INNEN :
08.02.2021

For en risiko- og smittefri
tur må alle som har eller
har hatt symptomer de
siste 10 dagene holde seg
hjemme. Unngå andre
turer/ samlinger 10 dager
før turen.

