Rogaland Husflidslag
København 23. – 27. april 2020

Torsdag 23. april, 2020
Avreise fra Sandnes Bystasjon kl. 18:00, Stavanger Byterminal kl. 18:20. Vi kjører til Risavika for innsjekk på
Fjordline som har avgang kl. 20.00 til Hirtshals. Om bord er det bestilt innkvartering i standard 4 sengs (køy
seng) innvendig lugarer.
Kl. 19.30 møtes vi til i restauranten helt akter på dekk syv hvor en stor middags buffet er dekket opp.
Fredag 24. april, 2020
Fjordline har ankomst til Hirtshals kl. 08.00. Vi kjører i land og etter noen minutters kjøretur er vi fremme
på Skaga Hotell hvor frokost venter. Vi fortsetter så kjøreturen (gode pauser underveis) ned gjennom
Jylland, over til Fyn og til København.
Kl. 16.00 blir det besøk på Kongernes Lapidarium i Christian 4.s Bryghus på Slotsholmen i København. Her
blir det omvisning hvor vi blant annet skal få høre om, og se, noen av skulpturene kjent fra Normandsdalen.
Fra Slotsholmen er det en kort kjøretur til Comfort Hotel Vesterbro hvor vi skal bo de neste to netter.
Middag på hotellet i kveld.
Rogaland Husflidslag har den glede av å meddele alle våre tur venner at vi vil bli guidet av den
kjente danske billedhugger, steinhugger og restaurering maler Mathies Ekelund Erlandsen som
for tiden er ansatt som bygnings antikvar ved Utstein Kloster på vår tur inne i Normans dalen. Han
vil også guide oss inne på Fredriksborgs slott /museum som også ligger i Normans dalen og som
har en fin samling av dukker i porselen som er utgangspunktet for noen av skulpturene i parken.
Hans kunnskap om skulpturene og de norske menneskene som sto modell for skulpturene er stor.
Dokkenes klær er et vitnesbyrd om hvordan de gikk kledd og hvorfor mange av de norske bunadene er som de er.
Lørdag 25. april, 2020
Etter frokost, Kl. 09.30 kjører vi til Fredensborg Slott hvor den regjerende dronningen av Danmark,
Margrethe II, bor. Slottet er ikke åpent for besøk, men det er Normandsdalen og en del av slottsparken.
Tilbake i København blir det tid for egne aktiviteter. Middag på hotellet i kveld.

Det blir tid til shopping i København fredag kveld og lørdag ettermiddag/kveld.

Søndag 26. April, 2020
Frokost
Avreise fra hotellet kl. 10.15. Vi kjører fra København og Sjælland, til Fyn og nordover på Jylland til Hirtshals.
Rett utenfor Ålborg tar vi et stopp på Bilka for å strekke på beina, kjøpe noe å bite i og litt handel.
Vel fremme i Hirtshals kjører vi til Skaga Hotel for middag.
Kl. 19.00 er vi på plass ved Fjordline Kaien i Hirtshals. Kl. 20.00 har Fjordline avgang.
Om bord er det bestilt innkvartering i standard 4 sengs (køy seng) innvendig lugarer.
Mandag 27.april, 2020
Fjordline legger til havn i Risavika kl. 06.30. Vi kjører i land og tilbake til Stavanger Byterminal og Sandnes
Bystasjon.
Takk for turen!
Pris pr. person ved 30 betalende

Kr 7 210,-

Prisen inkluderer:

•
•
•
•
•
•
•
•

Bussturen med buss og sjåfør fra Finnøy Buss
Fjordline fra Stavanger til Hirtshals tur og retur, del i standard 4 sengs (køy seng) innvendig lugar.
På utreisen: Middagbuffet (inkl. øl, vin og brus). Reservasjonen er gyldig i 90 minutter.
Frokost på Skaga Hotel fredag 24.april.
Entre og omvisning på Kongernes Lapidarium
2 netter på Comfort Hotel Vesterbro, København. Del i dobbel rom, 2 frokoster og 2 middager,
(hovedrett og dessert) på hotellet.
Tur til Fredensborg Slott for et besøk i Normandsdalen.
Middag på Skaga Hotel (hovedrett og dessert) søndag 26. april.
Alle vei og bomavgifter

Tillegg:
• Standard innvendig 2- sengs lugar (to manns lugarer) pr. person

Kr 600,-

Øvrig:
Vi har fått melding fra Fjordline at det søndag 26. april arrangeres om bord Pride festival. Det vil være litt mer fest
og musikk om bord på returen fra Hirtshals til Stavanger enn vanlig.

Turen er åpen for alle interesserte, ikke krav til medlemskap i Norges husflidslag.
Meld dere på til Rogaland Husflidslag ! Det blir en flott tur !!!!
BINDENDE PÅMELDING TIL ROGALAND HUSFLIDSLAG – senest
Epost: rogaland.husflidslag@gmail.com

15 mars, 2020.

