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AVDELTNG Krellen

Turkomiteen

Kjeller 30. august 2021.

Til våre medlemmer

Tilbud om f,'ørjulstur til Kiel 30lll - 2ll2- 2021

På grunn av litt tung start med å ffi medlemmer til å melde seg på tur, noe som vel
s§ldes koronaen, sendte vi ut en forespørsel om juletur enten til Sverige eller Kiel.
Vi vet jo at noen vil ut å reise. Responsen var ikke så overveldende, av 184 sendte
sms'er fikk vi tilbakemeldinger fua 14, som i hovedsak ønsket Kieltur.
Derfor har vi innhentet tilbud på julecruise, og saflrmen med Feriespesialisten har
Turkomiteen den glede å invitere til Førjulstur til Kiel med Color magic.

Avreise fra Skedsmokorset kl 1045 - videre til Kjeller kl 1055 og Lillestrøm
Bussterminal kl 1110.
Vi §ører til kaia i Oslo i god tid før båtavgang kl 1400.

Turen koster kr 2.800.- for medlemmer og kr 3.180.- for ikke medlemmer, ved
30 deltakere.
Tillegg for enkellugar kr 300.- og for utvendig lugar kr 520,- pr person.

.1. Viser til vedlagte oversikt for turen.
Hentelister vil bli sendt ut etter påmelding.

Frist for påmelding er 2419-2021

Bindende påmelding til:
Ingebjørg mobil tlf: 908 31 092 eller Haakon mobil 920 15 369
Eventuelt s end e-p o st til mageh ehoff@gmail. com

Hilsen oss i
Turkomiteen

FSFKJL
cio FLO Kjeller
Postboks 10

2027 Kjeller

Telefon 90 83 l0 92(leder Turkomite)

E-post: kj eller@fsforb.no
Hj emmeside : www. fsforb.no

Org.nr: 983 718 884



q. r.pesralrstenFbries

Førjulscruise til Kiel
30. november - 2. desember 2021

Førjulscruise til Kiel med Color Magic. Om bord vil du oppleve yrende stemning i Fantasy
Promenøde, en 160 meter hng hovedgatefull av restauranter, bører, cafeer og butikker. Få med
deg showet på skipets Jlotte teaterscene, før du begir deg inn i nattelivet om bord. Kiel ligger
nærmest midt i sentrum, med det ærverdige sjøfurtsmuseet og de travle gågatene som nærmeste
naboer. Byen er en populær og spennencle shoppingby!

1. dag/ 30. november 2021: S k e ds mo ko rs et/ L illes tr ø m- O s lo
Avreisefra Skedsmokorset kl. 10.45 -videre F.L.O kl. 10.55 - Lillestrøm/Stillverl<sveien kl. 11.10.
Vi kjører til kaia i Oslo i god tidfør båtavgang kl. 14.00. Oppmøte senest 1,5 time før avgang. Yi går
om bord i MS Color Magic og sjekker inn på våre lugarer. Vi nyter å være oru bord, og vi møtes til
felles Julebordbuffet kl. 17.30 i Grand Buffet etterfulgt av sosialt samyæl og kaffe avec i Show Lounge
kt. 20.3a.

2. døg/l. desember 2021: Kiel
Vi spiser frokost om bord på båten før ankomst Kiel kl. 10.00. Vi har tiden fram til båtavgøng kl. 14.00
til egen disposisjon i Kiel hvor det er mange muligheter for shopping. Om bord i båten igjen nyter vi
båtens fasilrtetur, og på lwelden møtes vi og spiser 2 retters middag i Oceanic al carte Restaurant kl.
17.00, etterfulgt av sosialt samvær.

3. dag/ 2. desember 2021: Oslo - Lillestrøm/ Skedsmokorset
Vi spiser frokost om bord på båtenfør ankomst Oslo kl. 10.00. Vi går i land igjen og her står bussen
og venter, og kjører oss hjemover, og vi håper alle har hatt enfin tur!

Prk pr. person: kr. 3 180,- Ved 30 deltakere
Tilleggfor enkellugar kr. 300,- / Tilleggfor utvendig lugør kr. 520,- pr person

Inkludert i prisen:
o Moderne turbuss bringer og henter på kaia i Oslo
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o Nødvendige bomavgifter
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