
Turen går til Norge .
Så er der tid for info til vores lille tur til Norge i 2020, selv om 2019 sæson kun lige er
ved og lukke ned, ja så er det med at holde sig til når man er en større gruppe som 
vil afsted.

I perioden fra den 21 til den 24 maj 2020 med Colorline under rejsen Rejs    2 og betal 
for 1 , prisen i 2020 for 2 personer er ca. 4000,00 kr. +/- med halvpension og færgen 
frem og tilbage med 2 Motorcykler, er man 2 personer på 1 motorcykel vil der være 
en mindre pris , men tilbuddet er jo Rejs 2 og betal for 1 og gælder normal 2 
personer i en bil , så det kræver lidt mail og telefon snak inden den er i havn men 
alle de andre år er det da lykkes.

Maden, både morgen og aften er buffet ( kan være en 3 gangs menu) og der plejer 
ikke at mangle noget.

Rejse planen som det ser ud lige nu i 2020, er med færgen fra Hirtshals til Larvik 
eller Kristiansand, den 21 maj kl. 12,45 og vi er i land kl. 16,30 og har herfra har vi en
1 til 2 timers kørsel på hjul til hotellet.

Hjemrejsen går via Kristiansand eller Larvik den 24 maj afgang med færgen kl. 16,30
og den er i Hirtshals kl. 19,45 .

Vi vil have mulighed for 2 turer hvis der er stemning for det og efter vind og vejr . En
ind over Hardangervidan og videre tur op på Norges højeste fjeld vej ( nr. 520) og 
retur i bunden af en parallel vej som går retur til Hardangervidan og til hotel.

Den anden tur går via et lille fjeld hvor vi komme ned til et flot stykke på vej 9, og 
herfra køre vi igen ind over et fjeld i en nationalpark og kommer ind til bunden af 
Lysefjorden ved Lysebotn, her kan vi spise og få lidt kaffe mm, inden vi køre samme
vej retur til hotellet.

Begge ruter er pæne gode lange dagsturer også med et par hårnålesving eller mere.

Men endelig retur melding fra Colorline kan vi først få i Januar 2020, men jeg sende 
vores anmodning til Colorline , det første de åbne for salget, så derfor vil jeg gerne 
have jeres tilmelding nu og med følgende data fra jer som vil med på turen.

Reg nr. på Motorcykel/Motorcykler og jeres fødselsdag og år.

Endelig indbetaling kommer når vi modtage vores billetter.  

 

Hilsen Jønne


