2-DAGERSTUR TIL

JØA OG SØR–GJÆSLINGAN
15.-16.JULI 2022

FAKTABOKS:

2-dagerstur til Jøa
og Sør-Gjæslingan
15.-16.juli 2022
Pris per person: kr. 4.575,Velkommen med på 2-dagerstur til Jøa og Sør-Gjæslingan. Denne turen Tillegg for enkeltrom: kr. 450,-.
kjørte vi også i 2019, med full turbuss og mange gode tilbakemeldinger.
Litt om reisen.
Det vil bli avreise ra Leksvik klokken 07:00, klokken 07:35 fra Vanvikan,
klokken 07:50 fra Stadsbygd, klokken 08:15 fra Rissa Hotell og fra Parken i
Åfjord klokken 09:10. På turen nordover gjør vi et stopp og får servert brunsj
hos Nordmeland Gårdshotell i Osen.

Turprisen inkluderer:
-

Bussreisen, med vår
moderne turbuss.

- tilBrunsj
hos hendelse
Nordmeland
• Legg
en spesiell
fra
Gårdshotell.
livet i familien
-

Rundtur med lokalguide

• Legg tilpå
enJøa.
spesiell hendelse fra
livet i familien

-

Lokalguide på SørGjæslingan.
• Legg til en spesiell hendelse fra
livet
- i familien
Lunsj begge dagene.

Etter kaffen fortsetter turen nordover FV17 opp Namdalen, via Namsos og til
Ølhammeren der vi tar den korte ferjeturen over til Jøa. På Jøa møtes vi av vår
lokalguide som blir sammen med oss ute på Jøa.
Her ute på Jøa blir vi bedre kjent med Olav Duun sitt forfatterskap. Vi får også
en guidet rundtur på øya. Det blir servert lunsj hos Fru L på Jøa.

-

2-retters middag begge
dagene.

-

Hotellovernatting på
Scandic Rock City.

-

Bli kjent med Olav Duun.

-

Alle hurtigbåt-, ferje- og
bompengekostnader.

Kontaktinformasjon
og påmelding gjøres til:
Ansvarlig arrangør:

post@abuss.no

PÅMELDINGSFRIST:
1.juni 2022
Så setter vi kursen tilbake til Namsos der vi sjekker inn på Scandic Rock City.
Her blir det også servert dagens middag og vi nyter kvelden på hotellet.
Se neste side for informasjon om turdag nummer 2.

Denne turen er dessverre ikke tilrettelagt for
gjester med rullestol.

2-dagerstur til Jøa og Sør–Gjæslingan
15.-16.juli 2022
På turens dag 2 skal vi etter en god frokost på hotellet vårt, ta
hurtigbåten utover til Sør-Gjæslingan. Og hvis du trodde at det ikke
var skjærgård i Trøndelag, ja da blir du nok overrasket i dag.
Ved ankomst Sør-Gjæslingan blir vi tatt imot av vertskapet på øya.
De tar oss med på en omvisning og forteller litt om øyas historie.
Etter omvisningen blir det servert lunsj og en god kopp kaffe. Det
blir selvfølgelig også litt tid til å vandre rundt på egen hånd, men husk
å vær klar til hurtigbåten har avgang tilbake til Namsos.
På hjemturen fra Namsos blir det servert 2-rettersmiddag hos Ane på
Lensmanns-gården på Namdalseid. Gled deg til desserten, da får vi
servert «Verdens beste» softis….

Alle foto: Google og Facebook

Etter en god matopplevelse hos Ane på Lensmannsgården og kanskje
tid til en liten handel, fortsetter vi turen vår hjem.
Beregnet ankomst Leksvik sentrum er ca klokken 19:20, Havna i Vanvikan klokken 19:55, Stadsbygd klokken
20:15, Rissa Hotell klokken 20:35 og Åfjord sentrum klokken 21:30.

Turen kjøres innfor gjeldene smitteverntiltak.

