
www.sorvestreiser.no
Det tas forbehold om endringer i reisetider og skrivefeil i programmet. Oppdatert program 
med informasjon om fly, reiseleder og annet vil bli sent per post/epost  ca. 2-3 uker før avreise!
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til Strømstad. Shopping og muligheter for 
bespisning. Retur via Svinesund til Fredrikstad. 
Innsjekk ved Scandic City hotell som blir vår 
base under oppholdet.

DAG 2 OG 3 
Vi spiser frokost og dagene står til egen 
disposisjon til å oppleve og delta på Strikke
festivalen. Her er foredrag og kurs hvor man 
kan melde seg på på forhånd. Påmelding til 
dette gjøres av hver enkelt. Fullt program 
og påmeldingsmuligheter finnes på
www.strikkefestivalen.no

Middag på egen hånd om kveldene.

En av disse dagene vil det også bli anledning til 
å være med på handletur til Nordbysenteret 
i Sverige.

DAG 4 
Frokost og utsjekk fra hotellet. Mette av 
inntrykk og mange nye ideer møtes vi 
til avtalt tid og starter på hjemreisen. Vi 
tar fergen Moss–Horten og kjører tilbake 
til våre respektive hjemsteder.

Strikkefestival i Fredrikstad
Vi har gleden av å invitere til Fredrikstad, kåret til Norges mest 
attraktive by i 2017. Bli med på strikkefestival i Gamlebyen 
og opplev idyll og garn i Nordens best bevarte festningsby.

 R E I S E FA K T A

DATO 20.–23.09.

PRIS kr  4 895,–

PRISEN INKLUDERER
• Buss Boreal Reiser 
• Reiseleder Boreal Reiser
• 3 overnattinger med 3 frokoster
• Fergeoverfart Sandefjord–Strømstad
• Fergeoverfart Moss–Horten
• 1 utflukt til Nordbysenteret

TILLEGG
• Enkeltrom: kr 850,– (3 netter)
• Lunsjer og middager
• Foredrag og kurs Strikkefestivalen

DAG 1
Avreise fra Stavanger og Sandnes, 
videre med påstigning underveis. Vi 
kjører E39 til Kristiansand og videre 
E18 med passende stopp. I Sandefjord 
innsjekk og avreise med Fjordline 




