Kom med til Fårfest i Kil!

En uld-rejse til Fårfest i Kil, Sverige
3. – 5. marts 2018
Det er Sveriges svar på Saltum Uldfestival!
Det er for alle strikkeglade, uldfornøjede og væveinteresserede!
Kom med - bliv inspireret og få oplevelser på turen.

FOF Vendsyssel
• www.fof-vendsyssel.dk • 7025 5050 • info@fof-vendsyssel.dk •
www.facebook.com/fofvendsyssel

Fårfest tur - kort fortalt
Det er Sveriges svar på Saltum Uldfestival!
Det er for alle strikkeglade, uldfornøjede og væveinteresserede!

Vi får en hel dag på Fårfest i Kil, så vi kan fordybe os!
På turen ud og hjem er der oplevelser:
Vi sejler fra Frederikshavn til Göteborg, hvor
turen går til Bengtsfors hvor vi besøger Halmens
Hus.

På hjemturen går turen omkring Ødeshøg hvor vi besøger
Østergotlands Ullspinneri.
Fra Ødeshøg går turen videre til Borås hvor vi
skal se Ås Vævegarn.
Fårfest turen er på 3 dage, og er arrangeret i samarbejde med
Saltum Uldfestival.
Med i pakken er egen bus, mad til søs og et godt hotel!

Program for Fårfest-tur
Lørdag den 3. marts 2018
Kl. 6.30

Mødetid ved bus ved Kvickly/Jysk ved Høvejen og Bouet.
Adressen er Loftbrovej 17, 9400 NørreSundby.
Bus afgår fra den store p-plads kl. 6.45 til Frederikshavn.

Kl. 8.00

Afgang med Stena fra Frederikshavn til Gøteborg
Der kan stiges på turen i Frederikshavn Havn kl. 7.30.
Husk at informere FOF, hvis du vælger at stige på her.
Morgenmad ombord, der bestilt morgenmadsbuffet til gruppen.
Efter ankomsten til Göteborg går turen til Bengtsfors.
Her besøger vi Halmens Hus, museum og sløjdbutik,
Gammelgården, 666 31 Bengtsfors www.halmenshus.com
Efter besøget i Halmens Hus går turen videre mod vores hotel i
Karlstad. I Karlstad er der også en butik med hemsløjd.
Aftensmad på egen hånd
Overnatning i Karlstad på Claridon Hotel Plaza

Søndag den 4. marts 2018
Fårfest i Kil!
Efter morgenmaden på hotellet kører bussen til Kil med besøg på Fårfesten.
Dagen tilbringes på Fårfesten, hvorefter bussen kører tilbage til hotellet i Karlstad.
Aftensmad på egen hånd

Mandag den 5. marts 2018
Efter morgenmaden og check ud på hotellet går turen til Ødeshøg, hvor vi
besøger Østergøtlands Ullspinneri.
Eventuel frokost på spinneriet. Dette aftales selv af gruppen.
Fra Ødeshøg går turen videre til Borås, hvor vi skal se Ås Vævegarn.
Så går turen til Göteborg hvorfra vi tager færgen retur til Frederikshavn.
Kl. 18.00
Afgang med Stena fra Gøteborg til Frederikshavn
Aftensmad spises ombord
Der er aftenbuffet inkl. øl, vin, sodavand, kaffe og the ombord på færgen.
Fra Frederikshavn kører bussen retur til Loftbrovej 17, 9400 NørreSundby,
hvor vi ankommer sidst på aftenen omkring kl. 22.30.
Ændringer i program kan forekomme i en kreativ verden ☺

Praktisk om turen
Turen inkluderer:
• Buskørsel i 4 stjernet langtursbus fra Riis Rejser med god benplads, trinløs
regulering af stoleryg, fodhviler, armlæn, minibord ved hvert sæde, friskluftsdyser ved hvert sæde, aircondition, toilet, video- stereo og mikrofonanlæg,
minikøkken med kolde og varme forfriskninger.
• 2 nætter med morgenmad på Clarion Hotel Plaza, Karlstad
• Færgebillet Frederikshavn-Göteborg t/r
• Morgenmadsbuffet ombord på udrejsen
• Aftenbuffet inkl. drikkevarer, øl, vin, sodavand, vand, kaffe, the på
hjemrejsen
Fakta om Claridon Hotel Plaza Karlstad
Her bydes på stilfulde omgivelser og jugendstil
med 4 stjerner. Der er restaurant og central
beliggenhed og døgnåben reception.
Adresse: Västra Torggatan 2, 652 25 Karlstad,
Sverige

Forsikring
I tilfælde af sygdom hos den rejsende eller dennes nærmeste familie, kan man
forsikre sig med en afbestillingsforsikring. Kontakt dit forsikringsselskab.
Husk også det blå sygesikringskort ved rejse i udlandet.
Pas: Medbring gyldigt pas.
Tilgængelighed: Turen er ikke egnet for gangbesværede.
Tilmelding:
Hos FOF Vendsyssel på www.fof-vendsyssel.dk eller 7025 5050
Turen arrangeres i samarbejde med Saltum Uldfestival.
Hvis enkeltværelse ønskes er der tillæg på 525 kr.
Forudtilmelding inden den 18. januar 2018.
Pris per person i dobbeltværelse: 2.995 kr.
Velkommen på tur!

Saltum Uldfestival
Riis Rejser, teknisk arrangør
FOF Vendsyssel – din aftenskole

www.fof-vendsyssel.dk • 7025 5050 • info@fof-vendsyssel.dk •
www.facebook.com/fofvendsyssel

