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24.05 – 27.05.2018 / 4 dager via Kristiansand 

 
Man trenger ikke reise til Rio De Janeiro og karnevalet der for å leve ut sine vibrerende. 

Èn lørdag i året – fra tidlig morgen til langt på natt – er det Aalborg sin tur. 
 
Dag 1 Torsdag / Stavanger - Aalborg 
Avreise Stavanger Byterminalen kl.11.00 og Sandnes  
Bystasjonen  kl.11.20. Vi kjører til Kristiansand, det  blir 
mulighet for påstigning underveis langs E39. Vi seiler med 
Color Line SuperSpeed som har avgang kl.16.30. Mulighet 
for ”Buffet inkl.drikke" like etter avgang. Vi ankommer  
Hirtshals kl.19.45 og kjører direkte til Aalborg og sjekker 
inn på Radisson Blu Limfjord.  Her skal vi bo i tre netter, 
frokost inkl. alle dager. 
 
Dag 2 Fredag  / I Aalborg   
Frokost på hotellet før avreise til Bilka Storsenter hvor det 
blir mulighet for shopping. Avreise fra Bilka kl.15.00. Vi 
kjører da tilbake til hotellet. Videre kan dagen disponeres 
etter egne ønsker. 
 
Dag 3 Lørdag / I Aalborg 
Frokost på hotellet . kl.12.00 begynner Nordens største 
karneval som vi skal deltai resten av dagen og natten.  
 
Dag 4 Søndag / Aalborg - Stavanger  
Dansk morgenmad på hotellet før vi tar plass i bussen og 
kjører til Hirtshals, hvor det blir besøk hos Slakter Winther før Superspeed har avgang kl.12.15 til 
Kristiansand. Også i dag mulighet for buffet i restauranten inkl.drikke. Etter ankomst Kristiansand 
kl.15.30 kjører vi tilbake til Stavanger med ankomst ca. kl.20.00.  
 

Pris pr. person kr. 3 995,-*  

   
Prisen inkluderer: 

• Turistbuss m/serviceinnstilt sjåfør 

• Color Line tur/retur 

• 3 hotellovernattinger i dobbeltrom 

 
Tillegg for: 

• Enkeltrom kr. 1 500,- 

• Buffet utreise kr. 299,- og buffet retur kr. 299,- 


