Stiftet 1988
Norsk Kongelig Lutefisklag arrangerer helgen 31 januar –
2 februar 2020 sin årlige avslutningstur til Lysekil.
Vi håper at mange medlemmer kan være med på årets avslutningstur, hvor vi skal feire helgen
i Lutefiskens ånd.
Foreløpig program ;
Fredag 31. januar;
Kl. 15.15 – Avreise fra Scandic City (Hotel City) i Fredrikstad
Kl. 16.00 – Avreise fra Storbyen i Sarpsborg
Det serveres litt å spise på og litt drikke på veien til Lysekil.
Kl. 17.30 – Polferd til Systembolaget (De stenger kl. 19.00)
Kl. 19.00 – Felles middag for det som ønsker det, på Restauranten i hotellet.
Her har vi fått et tilbud på en buffet på kr. 195,- pr. person (betales direkte til restauranten) – Viktig at dere gir
oss beskjed dersom dere ikke ønsker å delta på denne fellesmiddagen, ellers blir det belastet.
Etter middagen er det fritt frem for å kose seg i Lysekil.
Lørdag 1. februar;
Kl. 08.00 – 10.30– Frokost på hotellet.
Kl. 11.00 – Vi møtes for å ta buss til kjøpmann Flink på Flatøen. Der vil det bli en konsert med trubadur Gåke
Gunnarson som er en av Sveriges beste Evert Taube tolkere.
Her er det muligheter å få kjøpt noe å spise på, og ikke minst noe å drikke på.
Etter avslutningen er det hjemreise til hotellet og alle får litt egentid før kvelden
Kl. 19.00 – Lutefisk taffel på hotellet. Her møter vi også en del svenske venner.
LUTEFISKEN ( AV TORSK ) TILBEREDES AV VÅRE EGENE KOKKER !
VI avslutter kvelden med dans til orkester.

Søndag 2 februar;
Kl. 11.30 – Hjemreise med buss
NB! Husk å gjøre opp for bonger og det vi har satt på rommene, før vi forlater hotellet.

Priser for turen;
Pakken inneholder;
Rom/ frokost på Lysekil Hotell ( som er nyoppusset og varm )
Buss tur/retur
Enkel servering på bussen på utreisen
Utflukt lørdag formiddag til Flatøen
Konsert med Gåke Gunnarson
Lutefiskmiddag lørdag kveld
Utnevnelse av Lysekils storelsker 2019
Dans etter lutefisk taffel til levende musikk

Kr. 2375,- pr. person
NB! Enkeltromstillegg – kr. 300,- for hele helgen.

OBS! Ikke medlemmer vil bli belastet med + kr. 300,-.

NB! Det vil bli sendt ut en faktura med forskudd kr. 1100,- pr. person ved påmelding.
Påmelding til Bjarne Bjørkelo på lagrotta@start.no
Forhåndsbestill gjerne allerede nå, slik at vi kan få en oversikt på hvor mange som ønsker å delta.
Endelig påmelding vil være når dere får faktura og denne er betalt.
NB! Begrenset antall plasser, så vær tidlig ute med et signal om at dere ønsker å delta på dette arrangementet.
Det er mulighet for å kjøre selv, for eks. delta fra lørdag til søndag.
Det er 31 forhåndspåmeldte pr.3.12.

VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG WEEKEND I LYSEKIL

