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Kjære medlem! Dato 
            30.9.2021 
 
 
 
To gladsaker til medlemmer av laget. Obs! Påmelding åpner1.november, kl. 10.00 for begge 
aktivitetene, til Nina 90068231. 
 
1) JULEBORD 

 
Styret  inviterer til julebord på Frivilligsentralen på Ekeberg tirsdag den 7. desember, kl.1800. 
Det blir juletallerken, dessert, kaffe og kake, pluss litt juleunderholdning. Egenandelen er satt 
til kr 100,- og påmelding på telefon til Nina 90068231 den 1.november kl.1000-1600.  
 
Ikke ring før, jeg åpner ikke bestillingen før den 1/11. Vipps etter at du har fått bekreftet 
plass! Husk å merke innbetalingen med fornavn og jul. 
 
 
2) 2-Dagers Cruise OSLO-KIEL 

 
Fra 25.-27. jauar blir det 2 dagers cruise Oslo-Kiel, med ColorLine. Husk pass/nasjonalt ID-
kort og koronasertifikat med QR-kode! 
 
Det er begrenset med plasser, vi kan være maks 24. Påmelding vil være samme dagen som 
til julebordet, den 1. november, kl.1000-1600. Se siste delen av brevet hvis du ønsker 
oppgraderinger, som du må betale selv. 
 
Du får: 
Båtreise Oslo - Kiel tur/retur i 3-stjerners innvendig dobbelt lugar. 
Frokostbuffet tur/retur. 
Lunsjbuffet utreise. 
Eveningbuffet tur/retur. 
Show i showlounge med 1 drikke 
 
Du må:  
Betale billetten til /fra fergen selv. Du står fritt til å velge hvordan du kommer deg til 
fergen.Vi (valgfritt) reiser med toget fra Tønsberg Jernbanestasjon kl.10.08 til National 
Teateret og tar buss nr 81 ut til fergen. Det er også mulig å reise til Oslo Bussterminal og ta 
buss derfra til fergeterminalen. Sjekk dette selv.  
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PROGRAMFORSLAG 
Dag 1 
Kl. 12.30 Oppmøte og innsjekk. 
Kl. 13.15 Vi går om bord i skipet. Innsjekk på lugarene. 
Kl. 13.30 Lunsjbuffet 
Kl. 19.00 -19.50 Show i showlounge. Plasser forhåndsreserveres. 
Kl. 20.00 Eveningbuffet 
 
Dag 2 
Kl. 07.00 - 09.45 Frokost. 
Kl. 10.00 - 14.00 Til egen disposisjon i Kiel. 
Kl. 20.00 Eveningbuffet 
 
Dag 3 
Kl. 07.00 - 09.45 Frokost. 
Kl. 10.00 Ankomst Oslo. 
 
 
Du må være klar på hva du vil ha av oppgradering, dersom du ønsker det, når du bestiller. 
Den må være betalt innen 12. desember til laget. Betaler du ikke for oppgraderingen, vil bare 
standardpakken gjelde fra lagets side. Merk innbetalingen med navn og Kiel, så finner vi 
lettere ut hvem som har betalt. 
 
 
TILLEGG PR PERSON FOR OPPGRADERTE DOBBELLUGARER 
3 * med havutsikt 520,- 
4 * mot promenaden 1.450,- 
4 * med havutsikt 1.550,- 
5 * med havutsikt 2.880,- 
 
TILLEGG FOR ENKELTLUGARER 
3 * med havutsikt 820,- 
4 * mot promenaden 2.390,- 
4 * med havutsikt 2.430,- 
5 * med havutsikt 5.385,- 
 
 
 
Med vennlig hilsen  

for styret 

Nina Holhjem Bugge 

Styreleder  

 


