DAGTUR TIL
FALSTADSENTERET
16.MAI 2022
FAKTABOKS:

Dagtur til Falstad
i Levanger

16.mai 2022

• Legg til en spesiell hendelse fra
livet iper
familien
Pris
person,

kr. 1.285,-

Sammen med Leksvik pensjonistforening vil vi ønske deg velkommen
med på dagtur, til Falstadsenteret i Levanger. Her vil vi få et historisk
tilbakeblikk på Falstad’s historie. Falstad var i krigsårene 1940-1945,
en av seks leirer for politiske fanger i Norge.

Litt om reisen.
Det blir avreise fra Havna i Vanvikan klokken 08:30 og fra Coop Leksvik
sentrum klokken 09:10. Underveis kjører vi via Skarnsundet der gjør vi en
trivelig stopp og får servert formiddagskaffe fra turbussens kjøkken.
Før vi kommer til Falstad har vi lagt inn en stopp på Fiborgtangen. Vi får
besøke Norske Skog, der vi får en orientering om hva de produserer og det
blir en kort omvisning for å se de store papirmaskinene.

• Legg til en spesiell hendelse fra
livet i familien

Turprisen inkluderer:

- tilBussreisen,
i vår fra
• Legg
en spesiell hendelse
livet i familien
moderne turbuss.
-

Turen er tilrettelagt for
gjester med rullator
eller i rullestol.

-

Reiseleder

-

Formiddagskaffe fra
turbussens kjøkken.

-

Inngang på Falstadsenteret og tur til
Falstadskogen.

-

God tid til vandring i
Falstadsenterets
utstillinger.

-

2-retters lunsj servert
på Falstadsenteret.

-

Besøk ved Norske
Skog i Skogn.

Kontaktinformasjon og
påmelding gjøres til:
Ansvarlig arrangør:

Når vi kommer frem til Falstad blir vi møtt av senterets pedagoger som gir
oss en introduksjon og vi får god tid til å vandre i museet som er bygd opp
de siste årene på senteret. Det blir også et besøk oppe i Falstadskogen. Før
vi fortsetter turen hjemover får vi også servert 2-retters lunsj på Falstad.
Selv om denne turen har et alvorlig bakteppe, så vil dette bli en trivelig tur.
En tur til ettertanke, men i et trivelig selskap.
Ankomst Coop Leksvik vil bli ca klokken 17:10 og Vanvikan ca kl 17:45.

post@abuss.no
eller til Leksvik
Pensjonistforening
ved Peter Hovstein

Mobil: 952 200 25
PÅMELDINGSFRIST: 9.MAI 2022

