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Nyttårstur til Vrådal 
29.12.18 – 01.01.19 – 4 dager 

  
 

Dag 1 / Stavanger - Vrådal 
Avreise fra Stavanger Byterminalen kl.08.00, Sandnes Rutebilstasjon kl.08.30 og videre 
påstigning etter avtale langs E39 til Kristiansand videre på E18 til Lillesand. Lunsjpause på Horisonten i 
Lillesand. Vi fortsetter via Birkeland, Åmli og Treungen langs Nissevannet frem til Vrådal. Her ankommer vi 
Vrådal og Quality Straand Hotell hvor vi skal bo i tre netter med helpensjon. Middag blir servert i 
restauranten fra kl.19.00 til kl.21.00. 
 
Dag 2 og 3 / Vrådal - Nyttårsaften 
Frokost står som vanlig dekket fra kl.08.00 til 
kl.10.00. Fredag koser vi oss på hotellet og i 
Vrådal. På lørdag hygger oss fram til 
Nyttårslunsjen - Stor buffet med kalde og varme 
retter. Under lunsjen må alle huske å bestille 
drikkevarer til nyttårsmiddagen om kvelden. Utpå 
ettermiddagen blir det fakkeltog til Vrådal 
sentrum der Nyttårsvarden tennes, (fakler kan 
kjøpes i resepsjonen). Det blir servering av gløgg 
og det vil være fyrverkeri. Nyttårsmiddagen 
består av en tradisjonsrik 4 retters nyttårssoupe. 
Etterpå står en stor kakebuffet med kaffe dekket i 
Straand Dancing. Det blir barnefyrverkeri ca. kl. 
22.00 og Nyttårsfyrverkeri kl. 00.00. 
(Husk å bestilles Champagne i god tid før kl. 00.00)  
Deretter blir det servert nattmat. 
 
 

Godt Nyttår! 
! 
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Dag 4 / Vrådal - Stavanger 
Frokost er dekket til vanlig tid, vi sjekker ut og har avreise fra hotellet kl.10.00. 
Vi kjører via Birkeland, Lillesand, Kristiansand, Sandnes og Stavanger. Det blir lunsjstopp i Lillesand på 
Horisonten. Vi er tilbake i Stavanger ca. kl. 18.00. 
 

 

Pris pr. person kr. 5 495,-* 

Prisen inkluderer: 
• Bussturen t/r med serviceinnstilt sjåfør 

• 2 lunsjer - avreise og retur dag. 

• 3 hotellovernattinger i dobbeltrom  

• 3 frokoster 

• 3 middager  

• Kaffe / te til alle måltider 

• Fri entre til bar /dansesalong med levende musikk 
• Fri benyttelse av svømmebasseng, sauna og trimrom 

 

Tillegg for: 

• For enkeltrom kr. 500,- pr. natt 
 
* Forbehold om endring i pris p.g.a valutakurser  


