
 

Invitasjon til turtreff den 25. – 27. januar 2019 på 

Thon Hotel Fosnavåg 
 
Tradisjonen tro inviterer vi til et hyggelig turtreff på nyåret. Venner og minner skal vi stelle godt med – 

det er med på å gi livet mening! Derfor setter vi vår ære i å arrangere turtreff. Her møter vi 

turkamerater og utveksler minner og historier fra turene vi har vært på, samt får høre og tenke litt på 

nye spennende turer og reiseopplevelser i tiden som kommer. 

 
Årets turtreff har vi lagt til Thon Hotel Fosnavåg på 
Sunnmøre. Hotellet er et nytt og moderne 
konferansehotell på kaia i Fosnavåg, som vi 
allerede har benyttet på enkelte turer og grupper 
– med svært gode tilbakemeldinger. Hotellet har 
bl.a. en hyggelig restaurant med flott utsikt mot 
havet. Med en perfekt ramme både innendørs og 
utendørs, er Thon Hotel Fosnavåg et godt valg for 
oss som ønsker noe litt annerledes. Thon Hotel 
Fosnavåg er nemlig et litt uvanlig hotell - dette 
gjelder ikke minst interiøret. Interiørarkitektene 
Sissel Berdahl Haga og Trond Rammsøskar har 
gjort alt av design og interiør. Dette gjenspeiler 
seg klart i både fargevalg og løsninger. Man får 
“wow”-følelsen over alt, både på rommene og 
ellers i hotellet! 
Vi skal spise og drikke godt i Restaurant 
Sjøkanten, og på kveldene blir det dansemusikk i 
lobbybaren. Fra Orklareisers side vil vi bidra med 
presentasjoner av nye spennende reisemål - og 
tilbud! Og vi har nok en overraskelse eller to på lur i år også! Reisen til og fra Fosnavåg skjer med 
Orklareisers busser, og/eller med rutegående skyss der dette passer 
bedre. Avreisesteder er de samme som vi betjener på våre turer ellers i 
året. Endelig tidsplan og program for hele turen vil bli utsendt ca. 2 
uker før avreise. 
    

Turprisen inkluderer: Transport t/r Fosnavåg i våre turbusser (eller 

med rutegående skyss), 2 overnattinger på Thon Hotel Fosnavåg, 2 
frokoster, 1 middagsbuffet på fredag, 1 lunsj og festmiddag på lørdag, 
turpresentasjon og underholdning. 

 

Pris: kr. 3.450,- pr. person   Tillegg for enkeltrom: kr. 710,- 
 
Påmelding skjer på telefon 72 49 57 50, online på www.orklareiser.no eller e-post: post@orklareiser.no  

snarest og senest innen 20. desember 2018.  

NB! Det har vært stor pågang på turtreffene de siste årene, så bestill tidlig for å være sikker på å få 

plass! 

Denne invitasjonen blir sendt til alle som har deltatt på våre 

turtreff de siste 3-4 årene, samt på våre inntegningsturer i 

egen regi dette året. Men turen er åpen for alle - så har 

du/dere turglade venner som ikke har reist med oss på turer 

nevnt ovenfor, eller som ennå ikke har reist med oss, så ta 

dem med på en hyggelig weekend i Fosnavåg i godt selskap! 

 

Vi ønsker deg/dere velkommen på Turtreff 2019! 


