ULA VEL OG TORSØY GRENDELAG INVITERER TIL
JULETUR TIL GAMLEBYEN I FREDRIKSTAD 02.12.2017
Første påstigning på bussen er Torsøy grendehus,
bussen kjører derfra kl. 09.00,og setter kursen til
parkeringen i Ula, der det blir tatt på flere reisende. Vi
kjører derfra ca. 09.15-09.20, og tar Bastø Fosen fra
Horten så fort vi kan. Vi kjører så til Fredrikstad der vi
regner med å ankomme Gamlebyen ca. kl. 12.00.
Gamlebyen i Fredrikstad var ideen bak vår alles kjente og
kjære tv serie «Jul i Skomakergata» med Jens Petrus og
Skomaker Andersen.
Nyt denne førjulstiden hvor hele Gamlebyen er pyntet til
jul og duften av deilig julemat frister til et hyggelig måltid! Det er et stort marked på
Kongens Torv, og ved Bastion 5 pyntes det til julemarked fylt opp av gamle
tradisjonsrike håndverk! Her er det mulighet for å handle og går rundt å kose seg på
årets julemarked. Lunsj og annen hygge, ordner den enkelte med selv.
De fleste bodene har kun
kontantsalg, så det er lurt
med noen kontanter i
lommeboka.

Når alle har handlet og sett det de ønsker på julemarkedet, samles vi på bussen
senest kl. 16.00, og setter kursen mot Strømstad, der vi får muligheten til å handle litt
på det nye kjøpesenteret Gallerian.
Hjemreisen går via Color line og deres ferge som har avgang kl 20.00, vi må dog
være på terminalen i god tid for innsjekking, 1-1.5 time før avgang. Vi har reservert
plass på julebuffeen for oss alle og tror det blir en hyggelig og velsmakende
avslutning på turen. Gruppene kjøres så tilbake til utgangspunktet for turen.
Pris pr. pers. blir for medlemmer kr. 300,-.
Dette gjelder både for Ula vel og Torsøy grendelag.
For ikke medlemmer blir kostnaden kr.450,- .
Dette inkluderer busstur, ferger og julebuffet om bord på Color line på vei hjem.
Bindene påmelding til Merete Døvle, innen 10.11.2017. på tlf. 915 11 265,
husk fullt navn og fødselsdato, det er påkrevd på reise med Color line
.
Betaling til konto 2540.03.22344 eller på VIPPS nr. 123476 Ula vel. Merk med navn.
Fullt navn, fødselsdato og betaling må være registrert senest 15.11.2017.

Vennlig hilsen Ula Vel og Torsøy grendelag

