TRONDHJEM / STJØRDAL:
SE rett dato og program her: Fredag 13. – Mandag 16. mars 2020
NB! Påmeldingsfrist 30. august 2018 eller så lenge vi har billetter
Kjære medlem,
Som våre medlemmer har forstått, er vi
svært imponerte over våre norske sangere
og forsøker på alle måter å følge dem opp.
Og nå får vi virkelig en sjanse til dette, for i
Trondhjem får vi med oss Richard Wagners
mektige VALKYRIEN i Olavshallen og i
Stjørdal i deres flotte kulturhus får vi
oppleve Puccinis praktfulle TURANDOT.
Programmet er som følger:
Dag 1 – Fredag, 13. mars 2020:
Kl. 07:30 siste fremmøte ved Informasjonstavlen på Oslo S, der Dovrebanen til
Trondhjem har avgang kl. 08:02 med ankomst Trondhjem kl. 14:31 Reiseleder
Sigmund Jaang har samlebillett for oss alle. Vel ankommet Trondhjem går vi over til
Hotel Scandic Nidelven, beliggende midt i sentrum av byen. Og om kvelden samles
vi til felles middag på Hotellet. Drikke betales av hver enkelt.

Dag 2 – Lørdag, 14. mars 2020:
Frokost på hotellet. Formiddag på egen hånd, før vi kl. 14:00 setter oss i egen buss
for å fraktes til Stjørdal. Her spiser vi felles middag på Restaurant Amore, igjen
betales drikkevarene av hver enkelt. Etter middagen spaserer vi bort til Stjørdals
imponerende kulturhus for å få med oss TURANDOT. Etter forestillingen går turen
med egen buss tilbake til Trondhjem.

.

Dag 3 – Søndag, 15. mars 2020:
Frokost på hotellet. Formiddagen til fri
avbenyttelse, før vi kl. 14:00 samles for
felles spasertur til Olavshallen og
VALKYRIEN. Vi har meget gode billetter

Dag 4 – Mandag, 16. mars 2020:
Frokost på hotellet. Utsjekking og vandring bort til jernbanestasjonen, der vi i dag
har en relativt sen avgang, kl. 15:29, med ankomst Oslo S kl. 22:04 Igjen har
reiseleder en felles samlebillett.
Vi tror dette blir en veldig hyggelig tur som vi vet blir høyt verdsatt av kunstnerne,
så vi ønsker

HJERTELIG VELKOMMEN!

PRIS ved 12 reisende
PRIS ved 17 reisende
PRIS ved 22 reisende
Tillegg for enkeltrom

NOK 9.980.NOK 8.940.NOK 8.370.NOK 2.160.-

Grunnprisen inkluderer:
Tog Oslo / Trondhjem / Oslo
Egen buss Trondhjem / Stjørdal / Trondhjem
3 netter på førsteklasses hotell m/frokostbuffet
2 middager. Drikke betales av hver enkelt.
2 operabilletter av beste tilgjengelige kvalitet
Reiseleder Sigmund Jaang med på hele turen.
Han gir en orientering om hver av operaene.

Påmelding skriftlig i e-post eller brevpost, bruk helst vedlagt skjema.
Eller send e-post med opplysningene vi spør etter i skjemaet.
Teknisk arrangør :
Haugentur.as, Skanseveien 1 B, 1086 Oslo
post@haugentur.no, Telefon 92410874, Medlem av RGF.

PÅMELDINGSSKJEMA
Trondheim / Stjørdal
13. til 16. mars 2020
NB! Påmeldingsfrist senest 30. august 2019
Jeg (Vi) bestiller plass på turen til Trondheim og Stjørdal
(Vennligst skriv med blokk-bokstaver.)
Antall personer .......... Dobbeltrom .......... Enkeltrom ..........
Fullt navn (som det står i passet): (ved 2 personer begge navn)

Navn / F.dato :.........................................................................................................
Adresse
: .......................................................................
Poststed
: .......................................................................
Telefon : Arbeidssted: ................
Privat: ......................
Navn / F.dato :.........................................................................................................
Adresse
: .......................................................................
Poststed
: .......................................................................
Telefon : Arbeidssted: ................
Privat: ......................

Depositum på kr. 1.000.- pr. person faktureres og forfaller etter påmelding.
Innbetalt depositum gjelder som bekreftet påmelding.
Depositum må innbetales for å være påmeldt.
Restbeløpet forfaller 8 uker før avreise.
NB!

Påmeldingen er bindende, da konsertbilletten må betales umiddelbart for å
sikre gode plasser.

Avbestillings- og reiseforsikring ordnes av den enkelte.
Depositum: 50 % refunderes ved avbestilling mer enn 8 uker før avreise!
Påmelding skjer skriftlig til:

Haugentur AS v/Arild Haugen
Skanseveien 1 B
1086 OSLO

Tlf.: 924 10874
Mail: post@haugentur.no

