3 - DAGERS FØRJULSTURTUR TIL
JULEMARKEDET I BERGEN OG
LUMAGICA LYSPARK
29.11.21 - 01.12.21

REISEFAKTA
_______________________

Tur til BERGEN 29.11- 01.12.21
_______________________

Pris: kr 4500,-/ pers. i
dobbeltrom
Min. antall 20 stk.

__________________
Inkluderer følgende:
- Reise i moderne turistbuss med
julestemt sjåfør og reiseleder
- Ferje tur retur Mortavika Arsvågen
- Ferje tur retur Sandvikvåg Halhjem
- Kaffe og kjeks i bussen
- Shopping i Haraldsgata i Haugesund
- Julemarked i Bergen
- Inngang på Lumagica Lyspark
- 2 overnattinger med frokost på Thon
Hotel Bristol
- 2 middager
- Inkluderende felleskap
Tillegg for:
- Alle lunsjer
- Drikke til maten
________________________

Tillegg for enerom:
kr 700,-/pers
PÅMELDING: fortløpende
INNEN 22.10.21
FØRSTE MANN TIL MØLLA!!!

Bli med og opplev Julestemning i Bergen, byen mellom de
sju fjell. Det blir besøk i et julepynta Haugesund, god tid til
å komme i julestemning på Julemarkedet i Bergen og
Lumagica Lyspark
Dag 1 - Mandag, 29.11.21 Vi henter våre reiseglade gjester på
Sandnes, i Stavanger og Randaberg etter oppsatt
tidstabell. Turen går gjennom Rennfast og ferge Mortavika Arsvågen. Videre over Bokn og gjennom Tysvær til Haugesund.
Her tar vi en pause og kommer i julestemning i Haraldsgata. Til
avtalt tid møtes vi og kjører gjennom Trekantsambandet og
kommer frem til Sandvikvåg og her venter fergen som bringer
oss til Halhjem og herfra kjører vi det korte stykket til Bergen.
Her blir det innsjekk ved Thon Hotell Bristol Bergen. Hotellet
ligger i sentrum med kort vei til Torgallmenningen, Bryggen
og Fisketorvet. Felles middag om kvelden.
Dag 2 - Tirsdag 30.11.21 Etter en god natts søvn og frokost har
vi hele dagen på egenhånd til å utforske en julepyntet by.
Julemarkedet ligger på Torgalmenningen. Her er det boder med
julepynt og mye gode lukter og smaker, noe for alle og enhver.
Ønsker man å ta turen til Fløyen er det også en mulighet eller
vandre på Bryggen med sine mange små koselige butikker. På
ettermiddagen møtes vi og går samlet til Lumagica Lyspark på
Bergenhus festning. Lysparken er lagt opp som en magisk rute
der over førti unike og svært spektakulære lysinstallasjoner
passeres. Etter denne dagen er vi kommet i julestemning og
møtes til felles middag om kvelden.
Dag 3 - Onsdag, 01.12.21 Når en sen frokost er inntatt blir det
utsjekk fra hotellet. Vi kjører sørover og stopper i Leirvik for et
besøk i sentrum. Vi besøker Fem Høns butikken som mange
kjenner fra Randaberg. Masse utvalg av juledekorasjoner. Vi
skal etterpå ha mulighet til å kjøpe verdens beste fiskekaker på
Trollkrabben. Vi tar opp bestilling på forhånd for de som ønsker
det. Lunsj på egenhånd før vi tar den siste ferjen og kjører
tilbake til våre respektive påstigningssteder.
Med rett til programendring - Reiser med fullvaksinerte
For en smittefri tur må alle som har eller har hatt symptomer de siste
5 dagene holde seg hjemme. Takk for forståelsen!

Avreise fra:
Sandnes kl. 08:40
Stavanger kl. 09:10
Randaberg kl. 09:30
Langs ruten: etter
avtale

Fortløpende påmelding
innen 22.10.21 til
Ingvars Reiser as
Ingvar Landa:
tlf. 91570336
post@ingvarsreiser.no

