27.01.2017

Nytt
Vi inviterer til reiselivskvelder!

Sammen med Fjord Line inviterer vi dere alle til
reiselivskvelder 4 og 5 april.
4. april treffes vi på Skagerak Arena fra
18:00 – 21:00
5. april treffes vi på Quality Hotel Klubben i
Tønsberg 18:00 – 21:00.
Det blir enkel servering begge kvelder.
Her får dere gode tilbud fra Fjord Line og Tele-Tur,
spennende nyheter fra vår voksende reiseklubb og
mye mer.
I tillegg til flotte tilbud fra Tele-Tur og Fjord Line
blir det god underholdning og gratis lotteri med
fine premier.
Siden vi har servering disse dagene må vi ha en påmelding. Påmeldingsfrist er 03.april.
Arrangementet er gratis!
På arrangementet i Skien henter vi dere fra Bø kl. 16:45, Gvarv 17:00, Ulefoss 17:20.
Brokelandsheia kl. 15:15, Kragerø 16:45, Stathelle 17:20.
Til Tønsberg går det rute fra Larvik kl. 17:00, Sandefjord kl. 17:20
Vi håper dere vil være med oss disse kveldene. Ta med dere venner, kjente, familie og
naboer så ses vi!

NY Buss
01. april får vi vår nye flotte turbuss. Det er en Volvo
med 57 sitteplasser. Akkurat nå er bussen under
ferdigstilling i Finland, og vi gleder oss veldig til å se
den. Bussen er i første omgang beregnet på større
grupper. Stor lastekapasitet, behagelige seter og alt
en topp turbuss skal inneholde.
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Turer 2017
Samsø - en av Danmarks hyggeligste
øyer, med sine 114 kvadratkilometer flott
og avvekslende natur.
Her er det en perlerekke av hyggelige
landsbyer med særpreg og sjarme.
Fjorårets tur var tidlig fullbooket og
tilbakemeldingene fra de reisende var
utelukkende positive. Samsø er en fantastisk øy, som er vel verd et besøk.
Røros med Elden.
Bergstaden Røros er en av våre mest spesielle og
best bevarte byer. Her lever historien i hver gate og
hvert hus. Musikkspillet Elden har blitt oppført
hvert år siden 1994. Spillet handler om årene 1718
– 1719 da 10 000 svenske soldater gikk mot
Trondheim for å ta over Norge etter ordre fra Karl
XII.
Røros er også blitt kjent for den gode kvaliteten til de lokale matvare
produsentene. Vi blir med på en lokalmatsafari hvor vi opplever akkurat dette.
I tillegg får vi med oss en guidet tur i Smeltehytta og Olavsgruva.
Vi bor der det skjer, på Røros Hotell.
Iseo og Gardasjøen.
Vil du oppleve litt av den opprinnelige italienske
atmosfæren, er dette turen for deg. Iseo sjøen
ligger mellom Bergamo og Gardasjøen med
nordenden av vannet opp mot de italienske alper.
Byen Iseo er en opplevelse i seg selv, med vakker
natur, en glitrende innsjø, mektige landskap og sine historiske omgivelser.
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Vi har fortsatt noe ledig på turer i 2017::
Samsø, Danmark i miniatyr (få plasser igjen)
Røros, Elden
Iseo og Gardasjøen
Vestlandet
Kroatia med fly
Julemarked i Praha

5 dager 13 – 17 juni 2017
4. dager 25 – 28.juli
11. dager 20 – 30. august
6. dager 03 – 08.september
6. dager 07 – 12. oktober.
6. dager 03 – 08.desember

Om du vil lese mer om disse turene så er det utfyllende opplysninger på vår hjemmeside
www.teletur.no
eller ta kontakt med oss på tlf. 35 99 81 25 så sender vi deg et mer detaljert program.
Ønsker du ikke å motta nyhetsbrev fra oss, send en beskjed på epost: teletur@tele-tur.no
Vet du om andre som ønsker å motta nyhetsbrev fra oss? Send deres e-post adresse til teletur@tele-tur.no
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