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Bli med til Sæby 
 

Mandag 23. mai er det avgang fra Nedre Eiker Kirke klokken 14.30, frammøte kl 

14.15.  Super Speed forlater Larvik kl 17.30, og ankommer Hirtshals kl. 21.15. Vi 

returnerer til Norge lørdag 28.mai. 

 

Programmet er ikke helt spikret ennå, men våre 

faste Danmarksvenner vil nok gjenkjenne 

mange av aktivitetene.  

 

Morgenbad i det store bassenget (der du kan 

svømme til Sverige) hver dag kl. 08.00 er 

selvsagt obligatorisk, også denne gangen. 

 

 

Vi har selvsagt leid lokale både tirsdag, onsdag og torsdag kveld slik at vi er klare for 

dans, karaoke, konsert og mye annen moro. 

 

 

 Prisen for oppholdet inkluderer følgende: 

• Bespisning i buffet restaurant på båten 

mandag kveld inkl. drikke, og det 

samme på retur lørdag. 

• Overnatting i Danmark i høystandard 

leilighet 

• Standard frokost/lunsjpakke til hver 

leilighet  

• Alle middager. Litt drikke til 

grillmiddagene. 

• Leie av danse/karaokelokale på kveldstid  

• Konsert med våre egne sangfugler 
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Frokostpakken inneholder følgende: 

Et brød, pålegg, et egg (til hver person), en pakke bacon, kaffe, juice, noen tørkeruller, 

toalettpapir og oppvasktabletter.  Dette deles ut før dere kommer, og dere kjøper selv 

inn mer dersom dere ønsker mer utvalg eller går tomme for noe i pakken. 

 

 

Priser:  

Deltager:    kr 4.700,- 

Ledsager:    kr 1.000,- 

Ekstra ledsager/familie:  kr 2.050,- 

Transport:    kr     700,- pr sete 

 

Dere betaler selv inngang på aktivitetene, og dere blir etterfakturert for strøm og 

vannforbruk.  Strøm koster NOK 3,78 pr kwh. Vann koster NOK 110,91 pr m3. 

 

Dere tar selv med sengetøy og håndklær.  Dette kan leies på stedet, men må da 

forhåndsbestilles. Sengetøy (ferdig oppredd) koster kr 210,- pr seng.  Det kan være 

lurt å ta med håndsåpe. 

 

Vi anbefaler at alle har pass. Dersom noen ikke har pass, må de ha annen godkjent 

legitimasjon med bilde. Det er alltid lurt med en reiseforsikring. 

 

Vi fyller opp leilighetene etter hvert som dere melder dere på, først til mølla….. 

Påmeldingsfrist 14.mars.  Det blir ikke lett å få tak i hytter etter denne fristen. 
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