90-års jubileumsturen går til Costa Brava!
Lloret de Mar, Barcelona og Tossa de Mar

22.- 28.juni 2018. Skynd dere å melde dere på!
Jubileumsturen 2018 går til spanske Costa Brava med byene Lloret de Mar, Barcelona og
Tossa de Mar.
Vi vil bo på Hotel Maria del Mar i Lloret de Mar, som en av
Europas mest populære badebyer. Her er det mye som skjer, og det er flere fine områder hvor vi
skal spille konserter. Vi skal selvfølgelig også bade! Den flotte stranden ligger bare noen minutters
gangavstand fra hotellet. Derfra tar vi også en båttur oppover langs Costa Brava. Vi skal også
besøke «Waterworld», som er en av Europas største vannparker som ligger nettopp her i Lloret
de Mar.
Dette området av Spania har mye historie, så vi
drar på dagstur til Tossa de Mar som sies å
være en av de vakreste byene i Spania. En av de
store attraksjonene i Tossa de Mar er den
imponerende bymuren som ble bygget mellom
det tolvte og trettende århundret. Vi har sett oss
ut et perfekt sted å ha konsert der! I gamlebyen
er det trange gater med butikker og kafeer, så
denne dagen blir det shopping for de som vil
det. Stranden er like flott som i Lloret de Mar, så badetøyet kan være med på tur!
Barcelona er en av de mest populære reisedestinasjonene i Europa, og blir hovedattraksjonen på jubileumsturen! Der
besøker vi kjente attraksjoner i Barcelona, og får omvisning i La Sagrada Familia og spiser
lunch i Parc Guell. Vi spiller konsert på Plaça de Catalunya som regnes både som sentrum
Barcelona og stedet hvor gamlebyen (Ciutat Vella) og 1800-tallsbyen Eixample møtes. Noen
av byens viktigste veier og avenyer møtes i
Plaça Catalunya, bl.a. Las Ramblas hvor vi tar
oss en tur. Den spanske poeten Frederico
García Lorca beskriver Las Ramblas slik: "Det
er den eneste gaten i verden jeg skulle ønske
aldri stoppet".

TUREN PASSER FOR ALLE!
Korpsturen er for alle medlemmer i alle korpsene, fra
aspiranter til hovedkorps, og vi vil sørge for et variert program
med både konserter, besøk og aktiviteter som passer alle.
Sjekk ut mer informasjon om de ulike stedene og aktivitetene på
følgende linker.
www.mariadelmarhotel.com
www.lloretdemar.org
www.infotossa.com/en/useful-information
www.sagradafamilia.org
www.parkguell.cat
www.waterworld.es

HVA VIL TUREN KOSTE?
Hele turen er beregnet til å koster ca kr 6500*,- per medlem. Dette inkluderer flybillett, busstransport til og fra flyplassene,
overnatting, helpensjon, inngangspenger til aktiviteter og konserter. *Vi sponser korpsmedlemmene. Pris for turister blir ca +/- kr
8000,- Dette inkluderer flybillett, busstransport til og fra flyplassene, overnatting, halvpensjon, + turer til Tossa de Mar og Barcelona.

PÅMELDING INNEN 15. NOVEMBER
Siden vi skal fly, trenger vi påmelding i veldig god tid. Vi har reservert 100 flybilletter som vi har betalt depositum for, så vi
ønsker bindende påmelding innen 15.november. Påmelding blir bekreftet når depositum på kr 1000,- pr reisende er betalt.
Kontonummer: 1645 08 57304. Mer innbetaling med «Depositum tur2018 <navn>».
Du melder deg på pr mail til nsmk.mail@gmail.com
Vi trenger svar fra alle, også dersom du ikke skal være med.

VIL DU VÆRE MED SOM TURIST?
Foreldre og søsken er hjertelig velkommen til å være med som «turister». Dere
melder dere på pr mail til nsmk.mail@gmail.com. Vi trenger da navn på foreldre
og søsken. Depositum gjelder som bindende påmelding. Her gjelder
«førstemann-til-mølla» opptil 100. Blir det flere enn totalt 100 påmeldte, er det
plass på hotellet, men flybilletter må skaffes på egen hånd.
Korpslederne har ansvaret for alle medlemmene på hele turen, og vi tar ekstra
godt vare på «førstereis»-musikanter ☺ !
Innbetalingsfrist for resterende beløp, samt detaljert program kommer vi tilbake til i mars neste år. Det vil være mulig å reise
med fly en vei dersom noen ønsker å bli igjen etter turen.

SPØRSMÅL?
Lurer du på noe? Kontakt tursjefen: Sigrun.Bock@evry.com, telefon

95 12 40 56
Hilsen turkomiteen: Anne Julie Forester, Else Svindseth,
Ingrid Grasdal og Sigrun Bock

