MINICRUISE TIL KIEL MED COLOR FANTASY
- Alt og alle samlet på ett sted

Endelig kan vi invitere på tur til Kiel med Color Line igjen! Vi feirer «gjenåpningen» med
et godt tilbud som inkluderer frokost t/r, julebord m/1 drikke på utreisen, og en god 2
retters middag i Oceanic a la carte Restaurant m/2 drikke på hjemreisen. I tillegg kan vi
friste med julemarkedet i Kiel. Hele fem markeder ligger i sentrum av det kompakte
bysenteret, alle i gangavstand til hverandre og fra skipet. Bli med på en alle tiders
førjulstur!
g Tore på Orklareisers stemningsfulle og hyggelige
Søndag 5. desember Til Oslo
Avreise på natta/tidlig morgen – vi kjører
sørover mot Oslo. Vi tar to lengre pauser på
turen sørover – bl.a. med mulighet for å
kjøpe frokost. Vi ankommer Hjortneskaia i
Oslo i god tid før avgang kl. 14:00.
Kl. 17:00 samles vi til julebord i Grand
Buffet.
Mandag 6. desember Julemarked i Kiel
Frokost i Grand Buffet fra kl. 07:00 og fram
til skipet legger til kai kl. 10:00.
Formiddagen til fri disposisjon fram til
avreise fra Kiel kl. 14:00.

Kl. 20:30 samles vi Oceanic a la carte
Restaurant for en god middag (2 retters inkl.
2 drikke).
Tirsdag 7. desember Oslo – hjem
Vi spiser frokost mens det store skipet seiler
inn Oslofjorden. Vi legger til kai kl. 10:00 og
starter straks på veien nordover. Vi tar
pauser underveis med bl.a. mulighet for å
kjøpe mat (lunsj/middag). Vi regner med å
være tilbake i Trøndelag på sen
ettermiddag/tidlig kveld.

Denne reisen krever gyldig pass og koronasertifikat
Nasjonale regler for innreise i Tyskland og Norge kan endres i løpet av kort tid. Vi vil derfor
sende oppdatert info om retningslinjer for reisen og krav til dokumentasjon i uken før avreise.

TURFAKTA:
Avreise: 5. desember 2021
Varighet: 3 dager
Påstigning: Steinkjer, Verdal, Levanger, Stjørdal, Trondheim, Melhus, Støren, Orkanger, Meldal og
Oppdal. (Påstigninger underveis langs reiseruten avtales ved bestilling).

Pris pr person:
Tillegg for enkeltrom/lugar:

kr. 2.850,kr. 300,-

Tillegg for utvendig lugar t/r: kr. 520,- pr. person

Prisen inkluderer: Bussreise til Oslo t/r i morderne turbuss, 2 overnattinger i innvendig lugar på
Color Fantasy Oslo – Kiel t/r, 2 frokoster, 1 x julebord inkl. 1 drikke, og 1 x 2-retters middag inkl.
2 drikke.
Påmelding snarest og senest 19. november: Tlf. 72 49 57 50 / post@orklareiser.no /
www.orklareiser.no

