Hei alle foreldre og korpsbarn!
Nå nærmer det seg tur til Danmark med stormskritt og vi håper alle gleder seg masse til å reise på
tur! Her kommer informasjon om opplegget i Danmark samt annen praktisk informasjon i forhold til
turen.
Vi skal som tidligere nevnt delta på Nordsøfestivalen i Blockhus og Aalborg , her kommer en
beskrivelse av opplegget av turen:
Dag 1 – Søndag 23.6.2019


Oppmøte på parkeringa på Bø hotell ca 1340 – bussen går Ca kl 1400, viktig å være ute i god
tid(mye bagasje som skal på bussen). Bussen kjører deretter til Color Line’s terminal i Larvik.
Avgang 1730 til Hirtshals.



Vi spiser middag i restauranten om bord i båten kl 1730.



Ankommer Hirtshals kl 2115. Vi kjører deretter til Blockhus hvor vi skal bo under oppholdet
(53 km)



På Blockhus blir ungene innkvartert i leiligheter, det er plass til 6 personer i hver leilighet.
Under oppholdet spises middagene felles med de andre korpsene mens brødmat/pålegg
leveres ut til de ulike leilighetene. Det leveres ferskt brød og melk hver morgen. Det er
kjøleskap i alle leiligheter.



Feriesenteret har ett badeland som er åpent hver dag fra 0800-1930, her har ungene fri
adgang.

Dag 2-Mandag 24.6.2019


Fårup dag. Denne dagen drar alle korpsene til Fårup Sommerland. Her kan man oppleve
Nord Europas største bølgebasseng og en mengde andre aktiviteter, fri adgang på alt.
Korpsene spiser middag i Fårup og drar tilbake til Blockhus feriesenter kl 1700.



På kvelden arrangeres stafettspilling på torget i Blockhus for de korpsene som ønsker å delta.

Dag 3-Tirsdag 25.6.2019


Aalborgdagen.Dagen er satt av til musikalsk invasjon av Aalborg med konsert sentralt i byen
på en av de mange fine plassene samt marsj til Aalborgs gamle rådhus- der vi får en hilsen fra
Aalborg by.



Resten av dagen er disposisjonsfri. Man kan gå på sightseeing og oppleve byens
kultursentrum Nordkraft, musikkens hus, havnefronten eller benytte muligheten til å gå å
kikke i de mange butikkene i gågaten. Det er også Forsvarsmuseum og Aalborg Zoo som man
kan besøke- her er entreen inkludert.



Middagen denne dagen spises i Aalborg eller Blockhus.



På kvelden blir det avskjedsarrangement med felleskonsert på torget i Blockhus.

Dag 4- Onsdag 26.6.2019


Frokost spises i leilighetene og det smøres en matpakke(dette er veldig viktig!)



Utsjekking og avreise med buss fra Blockhus senest kl 1045 for kjøring til Hirtshals.



Avreise med båt kl 1245 fra Hirtshals.



Ankomst Larvik kl 1630.Kjører med buss til Bø.



Ankomst Bø ca kl 1800 – parkeringa Bø hotell.

Dette er opplegget dag for dag, her kommer annen praktisk informasjon:


Maten er inkludert men unger er ulike så det er lurt å ha med litt lommepenger slik at man
kan kjøpe seg litt mat dersom dette skulle være aktuelt. Dagen vi drar hjem blir en lang dag
og det er mulig at det for mange ikke er nok med matpakke, da er det lurt at man har litt
penger så man kan kjøpe seg noe dersom man er sulten. Ett minimum av lommepenger er
400,- .



Det er 6 manns leiligheter som vi skal disponere på denne turen. Musikantene vil bli delt inn i
de ulike leilighetene etter beste evne, liste over romfordeling vil bli hengt opp på øving når
det nærmer seg.



Pakkeliste. Vi kommer ikke til å legge ut pakkeliste, men viktig at alle pakker så lett som
mulig! Vi har begrenset med plass på bussen, oppfordrer alle til å pakke så lett i en bag. Det
viktigste er instrument, korpsuniform, badetøy, håndkle. Det er sengetøy i leilighetene så
sovepose behøves ikke.



Alle må ha med gyldig legitimasjon enten legitimasjon med bilde eller pass.



Dersom du bruker medisiner gi beskjed til reiseleder Laila Jørgedal: 47349119.



Voksentettheten på turen er bra, vi kommer til å fordele de voksne på de ulike barna. De
voksne som blir med på turen er :Katrin Espedalen Bamrud, Kristin Karlbom Dahle, Silje
Taugbøl Forberg, Olav Halkinrud, Anita Hellestad, Knut Eirik Hult, Christine Marie Hvitsand,
Marianne Strandberg, Guri Røsok og Laila Jørgedal.

Vi ser frem til å reise på tur med de fantastiske ungene deres!
Ved spørsmål så kan dere kontakte Laila Jørgedal enten på tlf :47349119 eller på mail:
laila.jorgedal@bo.kommune.no.

Turhilsen fra styret.

