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Juletur til Vrådal  
23.12 – 27.12.2018 / 5 dager  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dag 1 Stavanger - Vrådal  
Avreise fra Stavanger Byterminal kl.08.00, Sandnes Bystasjon kl.08.30 og videre påstigning etter avtale langs 
E39/E18 til Lillesand. Turen går videre til Kristiansand og ved Lillesand kjører vi nordover langs Nissevannet 
frem til Vrådal. Det blir lunsj på Horisonten ved Lillesand. Vi ankommer Vrådal og Quality Straand Hotell hvor 
vi skal bo i fire netter med helpensjon. Middagen blir servert i restauranten mellom kl.19.00 til kl.21.00.  
 
Dag 2 Vrådal - Julaften  
Frokost serveres fra kl.08.00 til kl.10.00. Formiddagen er fri til benyttelse av hotellets fasiliteter frem til 
Julelunsj som serveres fra kl.13.00. Etter lunsj er det gratis gløgg i Nissegården. For de som ønsker, kjører vi 
til Vrådal Kirke for å delta på Julegudstjenesten ( inkl.for Sverre Haga gjester).  
Julemiddagen på hotellet består av tradisjonsrik julemat som er en 4 retters julemeny.  
Etter middag blir det julekos i Straand Dancing, med kaffe og kaker. Julenissen fra Nissedal kommer også, 
med pakker til både stor og små!  
 
Dag 3  Vrådal - 1.juledag.  
Frokost serveres fra kl.08.00 til kl.10.00. Skibussen kjører gratis til og fra skitrekket.  
Lunsj kl.13.00, og i dag serveres en to retters meny. Om dagen er det mulig å følge hotellets store og 
spennende program. Middag kl.19.00. Det blir sosialt samvær i Straand Dancing etterpå og utover kvelden.  
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Dag 4 Vrådal - 2.juledag.  
Frokost serveres fra kl.08.00 til kl.10.00. Skibussen kjører også i dag gratis til og fra Skitrekket.  
Lunsj er kl.13.00. og i dag serveres det buffet. Om dagen blir det som dagen før mulig å følge hotellets store 
og spennende program. Middagen er kl.19.00 og er i dag er en 3 retters middag.  
Sosialt samvær i Straand Dancing etterpå og utover kvelden.  
 
Dag 5 Vrådal - Stavanger  
Frokost er dekket til vanlig tid og vi sjekker ut med avreise fra hotellet kl.10.00. Vi kjører samme vei tilbake 
frem til via Kristiansand, Lyngdal, Sandnes og Stavanger. Det blir lunsj på Horisonten underveis. Vi beregner 
ankomst Stavanger ca.kl.18.00. 
 

 
Pris pr. person kr. 6.995,-*     
 
Prisen inkluderer: 

• Turistbuss m/serviceinnstilt sjåfør 

• Lunsj t/r på Horisonten  

• 4 hotellovernattinger I dobbeltrom 

• 4 frokoster 

• 3 lunsjer 

• 4 middager (ink. Julemiddag)  

• Fri entre bar/dansesalong med live musikk 

• Fri benyttelse av svømmebasseng, sauna og trimrom  
 
Tillegg for: 

• Enkeltrom kr. 500,- pr.natt 
 
Barnerabatt:  
1 barn under 10 år fritt i ekstra seng i rom med minimum 2 voksne.  
Øvrige barn t.o.m 15 år får 50% rabatt i ekstra seng i rom med minimum 2 voksne 
 

 


