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DANSE CRUISE
Avreise 4.november - 3 dager kr. 1990,-

DanseCruise?
Tenk for en hyggetur da dere!
Kombinasjonen dans, julebord
og mini cruise. Vi reiser t/r
med DFDS fra Oslo, ombord
koser vi oss julebordsbuffet og
svinger oss til kjente
dansbandet fra Värmland; Pia
Philgrens. Danser du ikke?Da
er det bare å nyte musikken og
synet av de som svinger seg:)
Så det er bare å hive seg rundt
å melde seg på!

København:
Viste du at København er kåret
til Nordens koseligste
hovedstad - så det er jo ikke
rart vi lar oss sjarmere! Her
opplever vi smale smug,
koselige restauranter,
shopping, moderne
samtidskunst, parker, slott og
spennende attraksjoner..Eller
hva med å bare rusle langs
Nyhavn og nyte av
inntrykkene?
Vi gleder oss allerede!

DANSECRUISE TIL KNALLPRIS!

Dag for dag program!
Dag 1: Østlandet - Oslo
I dag venter Vippetangkaia, der DFDS sin fine båt venter på
oss. Vi sjekker inn for overfart til København med avreise
16.30.Mens vi nyter utseilingen av Oslo kan vi begynne å
vurdere alle tilbudene som finnes om bord. Om
ettermiddagen og kvelden venter levende musikk, dans og
sosial hygge, samtDFDS sin velsmakende julebordsbuﬀet med
1 drikke inkludert – vel bekomme!

Dag 2: København

Kjetils Bussreiser AS

Reisefakta:
• Bussreise
• Båtreise Oslo - København

med overnatting i innvendig
dobbelt lugar t/r
• Stor julebordsbuffet på utreise

inkl. 1 drikke
• 2 - retters middag på hjemreise

inkl 1 .drikke
• 2 Frokost
• Levende musikk ved Pia
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Etter en hyggelig kveld ombord en god natt søvn og litt
frokost ankommer vi Danmarks hovedstad kl.09.30
Vi rusler ut av båten og finner vår blå og flotte Kjetils Buss på
kaia. ( Vår bagasje kan bare bli igjen på lugaren ettersom vi
har samme lugar på returen ) For de som ønsker er det
mulighet til å delta på en guidet rundtur med lokalguide, for
de som ønsker å nyte hele dagen på egenhånd er dette også en
fin måte å oppleve København på. Dagen er din - valget er
ditt! Reiselederen er behjelpelig med råd og tips! På
ettermiddag møtes vi og tar plass i bussen som skal kjøre oss
tilbake til båten.Ombord blir det mer musikk, dans og
underholdning både tidlig og sent. Vi møtes til felles 2-retters
middag og en prat om dagens opplevelser
Etterhvert sier vi god natt og takk for en hyggelig dag og
kveld

• En hel dag i København
• Guidet rundtur i København

med lokalguide
• Reiseleder

Tillegg:
Enkel lugar/rom kr. 490,- pr pers

Dag 3: Oslo - Østlandet
Etter en god frokost ombord er vi tilbake i Oslo etter en
flott kosetur med dans, musikk, hyggelige bekjentskaper
og god mat - Og kanskje litt juleshopping. Vi tar plass i
vår ventende buss og vender snuten hjemover.
Alle er hjemme i løpet av kvelden!
Takk for turen! Håper du hygget deg like mye som oss!

