
SOMMERTUR TIL TYSKLAND
21.juni – 27. juni 2017

Oppmøte Riska ungdomsskole senest kl. 2.30 natt til torsdag 22. juni. Bussen 
kjører kl. 2.45.

Plukker opp Bore på Ålgård kl. 3.15.

Vi må være i Kristiansand kl. 7.00. Avreise med Color Line kl. 8.00.

Frokostbuffet i Restaurant «Catch me if you can» hvor vi har sitteplasser hele 
overfarten.

Ankomst Hirtshals kl.11.15.

Ca. kl. 13.30 er det booket lunch på «Shell Motel Støvring».

Ankomst Weissenhäuser Strand til sen middag.

Fredag 23. juni etter frokost reiser vi til Lübeck. Her skal vi besøke et «marsipan
museum» kl. 10.00.

Etterpå blir det shopping og/eller utflukt i byen.

Kl. 13.45 møtes alle til lunch på «Peter Pane» restaurant som ligger i sentrum.

Vi kjører ca. 1 time til Grömitz, hvor vi skal spille på konsert kl. 16.00.

Vi returnerer til Weissenhäuser Strand for middag.

St.hans feiring på stranden med lek og moro.

Lørdag 24. juni spiser vi frokost, og så løper vi til Badeland. Her skal vi tilbringe 
hele formiddagen.

Vi spiser lunch på Weissenhäuser før vi kjører til «Eutin Marktplatz». Her skal vi 
ha konsert kl. 15.00.

Middagen blir når vi kommer tilbake til Weissenhäuser Strand.

Kvelden tilbringes sammen med andre korps på stedet.



Søndag 25. juni etter fokost reiser vi til «Hansa-Park», hvor mer enn 50 
attraksjoner er inkludert.

Vi spiser lunch i parken, og reiser tilbake til middag.

Mandag 26. juni spiser vi frokost.

Avreise fra Weissenhäuser Strand kl. 11.00.

Vi spiser matpakke på vegen da vi må ha litt mat før middag på «Shell Motel 
Støvring» kl. 18.00. 

Avgang med Color Line kl.21.45 med ankomst i Kristiansand kl. 01.00. Her er 
ikke bestilt mat, så det er nok lurt å påberegne noe ekstra penger til mat her.

Bussen skal være på Ålgård ca. kl. 04.30 for Bore, og på Hommersåk ca. kl. 
05.00 tirsdag 27. juni.

HUSK !!!!
-Gyldig pass

-Reiseforsikring

-Helsekort

-Bank kort (som fungerer i utlandet)

Vi anbefaler minimum 50 Euro i lommepenger.

Reiseledere:
May Britt Strøm                   +47 928 81 195

Ruth Trepekuniene             +47 466 80 186

Anne R. Guldahl                   +47 975 63 081 



PAKKELIST  E  

- Badehåndkle og badetøy

- Toalettsaker

- Instrument, marsjhefte og noteklype + evnt. sele. (musikanter)

- Drillstav og flagg. (drill)

- Korpsgenser og t-skjorte.

- Fritidsklær og sko for varme og kalde dager. 

- Mobiltelefon og lader.

- Nettbrett er lov å bruke på reisen, men må ligge igjen i leiligheten på dagen.

UNIFORM MUSIKANTER

- svarte sko

- svarte strømper

- heeelt svart bukse, selfølgelig uten hull (tights er ikke bukse)

- hvit skjorte

- slips tilhørende uniform

- svart korpsjakke 

UNIFORM DRILL

- drillstøvletter

- drillkjole m/vest u/medaljer

- svart korpsjakke

- hvit bukse

- hvite sko


