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Påsketur til Viborg     10.- 13. april 2019 
 

    
 

Bli med på en påsketur til vakre Viborg, en av Danmarks eldste byer. Vi bor på 

Golf Hotell Viborg ved innsjøen Søndersø, kun en kort gåtur fra hjertet av byen. 

 

Dag 1 – Langfredag 10. April 

Oppstart Stavanger kl. 11:00, vi kjører videre mot Kristiansand. Tar på deltakere 

under veis. Oppmøte Color Line terminalen kl. 15:30, avgang med Superspeed 

kl. 16:30, middags buffet er inkludert. Ankomst Hirtshals kl. 19:45, vi kjører til 

Viborg hvor vi blir ønsket velkommen og innlosjert på våre komfortable værelser 

på Viborg Golf Hotell, ankomst ca. kl. 22:00. 

 

Dag 2 – Påskeaften 11. April 

En stor frokostbuffe blir servert mellom kl. 07:00 – 10:00. 

For de som ønsker er det mulig å være med til Bilka Viborg, eller ta turen på 

egenhånd til Viborg sentrum. 

Kl. 13:00 blir det servert en god påskelunsj med varme retter og hjemmelagede 

spesialiteter i restauranten. 

Kl. 14:30 har vi utflukt til Dalsgard Antik, en hyggelig gård som er akkurat slik 

som det var i gamle dager. 

Vi kan besøke det nostalgiske kjøpmanns museum fra 1930 årene og gjøre en 

god handel. 

Det blir underholdning av spillemenn med Harmonika(trekkspill), sangere og 

festlig fellessang. Det er dekket opp med stort flott kake bord og vi skal smake 

på tre forskjellige snaps fra øyen Fur mens vi hører på litt historie om hver enkelt 

av de snapsene vi får servert. Tilslutt skal vi på oppdagelses tur til i et av landets 
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største påskeutstillinger med antikviteter og bruksting. Her har de all verdens 

spennende gaveartikler. Gled deg til 2000 m2 påske inspirerende 

innkjøpsmuligheter. 

Kl 19:00 får vi servert en kald fiskegryte til forrett deretter ønsker restauranten 

velkommen til "carvery" hvor kjøkken sjefen skjærer opp lammekølle, helstekt 

oksefilet, kalve stek og stekt svinekam. Det blir servert diverse salater, 

potetspesialiteter samt årstidens grønnsaker + isvann og kaffe. 

Under middagen vil det være hyggemusikk og senere spilles det opp til dans til  

Kl. 01:00. 

 

Dag 3 – 1. påskedag 12. April 

Frokostbuffe blir servert mellom kl. 07:00 – 10.00. 

Denne dagen tar vi en blåtur for de som ønsker å være med. 

Kl.15:00 blir vi servert en buffet av gode kaker, med kaffe, te og kakao. 

På kvelden får vi servert en 3 retters middag inkl. isvann og kaffe kl. 19:00. 

 

Dag 4 – 2. påskedag 13. April 

Frokostbuffe fra kl. 07:00. Vi har avgang fra hotellet kl. 08:30. 

Avgang med Superspeed kl. 12:15, Voyager Class sittestol er inkludert. 

Beregnet ankomst Kristiansand kl. 15:30.  

Videre kjører vi til våre respektive hjemsteder. 

 

 

 

REISEFAKTA 

Dato: 10. – 13. april 2019 

Pris: kr 6 995,- 

 

Prisen inkluderer 

 Busstransport 

 Ferge Kristiansand – Hirtshals t/r 

 Buffet på utreise 

 Voyager Class sittestol retur 

 3 overnattinger på Golf Hotell Viborg 

 Mat og utflukter som beskrevet i programmet 

 

Ikke inkludert:  

 Enkeltrom 3 netter: 1 200,- 

 Lunsj dag 1, 3 og 4 

 Drikke til måltider 
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