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Singeltur til Aalborg  

15.02.-17.02.19 – 3 dager 
 

Er du ledig på Torvet, singel eller solo? Lyst og bli med på tur til Aalborg 
for og treffe noen i samme situasjon? Dette har me tru på. «Kanskje 

møter du den rette», Eller har du rett og slett bare lyst på ei jysla kjekke 
helg i Aalborg sammen med kjente og nye bekjente. 

 
Dag 1 / Stavanger – Aalborg  
Avreise fra Stavanger Byterminal kl.11.00 og Sandnes Bystasjon kl.11.20. Påstigning underveis 
etter avtale. Vi kjører E39 til til Kristiansand hvor det blir avgang med Color Lines Superspeed kl 
16.30. Etter ankomst i Hirsthals kl 19.45 kjører vi direkte til Aalborg hvor vi sjekker inn på Radisson 
Blu Limfjord i sentrum av byen. 
 

Dag 2 / I Aalborg  
Frokost på hotellet før vi avtaler en tur til Aalborg Storsenter/Bilka. Her blir vi noen timer før vi 
kjører tilbake til Aalborg. Vi har da ettermiddagen kvelden fri til shopping og bespisning. Vi kan om 
ønskelig arrangere felles middag på kvelden. 

Dag 3 / Aalborg – Stavanger  
Etter trivelige dager i Aalborg går turen til Hirtshals, hvor vi besøker Slagter Winther før vi har 
avreise med Color Line Superspeed kl 12.15. På båten har du mulighet til å handle, drikke og spise. 
Vi ankommer Kristiansand kl 15.30 og er tilbake i Stavanger ca. kl 19.30

 

Pris pr. person kr. 2 995,-*      

 
Prisen inkluderer: 

• Turistbuss m/Magnus Haga som sjåfør 

• Color Line t/r med Superspeed 

• 2 hotellovernattinger i dobbeltrom med 2 
frokoster 

 
Tillegg for: 

• Enkeltrom kr. 1200,- 

• Buffet utreise kr. 339,- og Buffet retur kr. 299,- 

• Middager i Aalborg. 

 
 

Turen arrangeres av: Merete Haga, Gørild Haga og Magnus Haga. 
 
Ved påmelding må det oppgis: Navn, adresse, fødselsdato, mailadresse og mobilnummer. 
Påmelding til Sverre Haga AS v/Magnus mobil: 41624000 eller mail: magnus@hagabuss.no 

*Forbehold om endring i priser p.g.a valutakurser 


