BLI MED LOP ROGALAND SØR PÅ FØRJULSTUR TIL KRISTIANSAND
10 – 11. DESEMBER 2021
Vi går snart inn i årets julemåned og selv om desember kan være både kald og mørk er dette tiden på
året som vi kanskje gleder oss mest til. Juletradisjoner, julemat og samvær med familie og gode
venner. Årets siste måned er forventningens måned.

LOP Rogaland Sør inviterer deg med på en hyggelig førjulstur med julemarked, julekonsert,
god mat og et hyggelig hotellopphold. Vi håper du har lyst til å bli med oss.

Copyright: 1 og 3: Martin Granum, 2. Sissel Nordhagen, 4 Elisabeth Høibo

Fredag 10. desember
Tog fra Stavanger stasjon kl. 10.16 med påstigning Sandnes kl. 10.31. Bryne kl. 10.47 og Egersund kl.
11.18. Det er restaurantvogn om bord og kl. 13.30 ankommer vi Kristiansand. Fra stasjonen er det
kun 10 min. spasertur til Hotel Norge som er nyoppusset med flotte rom, restaurant og gode
sittegrupper. Hotellet ligger «vegg i vegg» med byens gågate.
Felles spasertur rundt på byens store torg med sitt store julemarked. Fargerike salgsboder og masse
lys og en fantastisk julestemning. Her kan du rusle rundt på egenhånd og bare kose deg.
Sen ettermiddag samles vi på hotellet for en hyggelig julemiddag. Så spaserer vi ned til Kilden for å
oppleve julekonserten «En stjerne skinner i natt» med Oslo Gospel Choir, som i over 30 år har fylt
kirker og konserthus i inn- og utland. Her blir det topp julestemning og en stor musikalsk opplevelse.
Vi spaserer langs et julepyntet havneområde tilbake til vårt hotell hvor vi utover kvelden kan hygge
oss sammen.

Lørdag 11. desember
Etter en god natts søvn og en rikholdig frokost står en flott turbuss fra Tide klar. Vi skal fylle
tilbaketuren med opplevelser. Vi kjører kystveien fra Kristiansand, via Vågsbygd til Høllen og Søgne. I
Vigeland kjører vi av E 39 og opplever kysten ut til Norges sydligste punkt, Lindesnes. Vi spaserer til
dette mektige fyret som er Norge eldste fyrstasjon, bygget i 1655, ragende 16 meter i landskapet.
Det har vært en av de viktigste landkjenningene mellom Nordsjøen og Østersjøen. På Lindesnes
Havhotell står lunsjbordet dekket for oss. Hotellet ligger like ved den helt unike
undervannsrestauranten Under som vi kan spasere bort å kikke på.
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Gode og mette kan vi nå lene oss tilbake i gode buss-seter på ferden videre. Ved Helleland kjører vi
på riksvei 44 ut til kysten og passerer Sirevåg, Brusand, Vigrestad, Bryne og Klepp og Sandnes før vi er
tilbake i Stavanger utpå sen ettermiddag. Mulighet for avstigning underveis.
Pris pr. person i dbl rom kr. 2.990
Tillegg for enkeltrom kr. 310
Togbillett Stavanger – Kristiansand
1 overnatting på Hotel Norge i dbl. rom
1 frokost, 1 to-retters lunsj, og 1 julemiddag med dessert
Sightseeing i julebyen
Forestilling på Kilden – Oslo Gospel Choir - balkongplasser
Reiseleder i Kristiansand
Busstur i moderne turbuss fra Kristiansand til Stavanger
Påmelding til Norsk Tur på epost reise@norsktur.no eller på telefon 381 20 320 (kl. 09.00 – 15.00)
Vi har fått reservert 30 billetter til konserten med Oslo Gospel Choir til mandag 15.11. Ønsker du å
sikre deg plass på turen anbefaler vi derfor en rask påmelding.
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