Internasjonal suksessforestilling Smokie
13. – 15. NOVEMBER 2020

PRIS PER PERSON
NOK 5 995 i delt dobbeltr.
hvis 30 deltagere
hvis 20 deltagere kr 6 360
hvis 12 deltagere kr 6 645
(uten fly – ta kontakt!)
Enkeltromstillegg: kr 1 290
TUREN INKLUDERER:
* Fly fra Oslo eller Trondheim
* Busstransport fra og til
flyplassen i Bergen.
* 2 overnattinger på Scandic
Hotel Torget m frokost
* 3 retters velkomstmiddag
på hotellet med ½ fl vin
inkludert og kaffe/te.
* Avskjedsmiddag på klubbHuset «Badstuen» m drikke
* Cocktail med fingermat før
Showet i Grieghallen
* Inngang og omvisning på
akvariet.
* Billett til Show med Smokie
i Grieghallen
* Norsk Reiseleder fra
Travel and Learn
24.6.20 kgs

Vi bor på komfortable og
meget sentrale hotell: Scandic
Torget, som du ser på bildet
t.h. med den hvite fasaden rett
ved fisketorget.
Dette er en ypperlig helg for å
bli kjent med Bergen og noen
av våre venner og medlemmer
i Travel and Learn.

Spirit of Smokie
Norgesvennene Smokie vender alltid tilbake.
Smokie har holdt 600 konserter i Norge. For noen
er bandet 70-tallshelter, for andre er de tidløse.
Noen kommer kun for én sang! I 40 år har bandet
hatt et solid grep om våre rockeføtter.
Store i Norge, men ... de siste 20 årene har Smokie fått et massivt publikum i
folkerike land som Sør-Afrika, Malaysia, Australia og ikke minst - Russland.
De har fått privat invitasjon av Boris Jeltsin, to ganger av Vladimir Putin! Sin
største konsert, målt i antall tilskuere, holdt de i Kiev 2004, den ukrainske
hovedstaden. En halv million fikk med seg Smokie live den gang. Under en
konsert i Mongolia for noen år siden - fylte de et fotballstadion med
maksplass til 25.000 mennesker to ganger!

Bergens helg med show, byvandring, treff og sosialt samvær

U T E N HOTELL/FLY:
SHOW LØRDAG med
Cocktail og fingermat
Medlemmer kr 990 p.p.
Gjester kr 1 290

Fredag 13. NOV 2020
16.15
16.20
17.50
20.00

Lørdag 14. NOV 2020

MIDDAG m drikke SØNDAG

Medlemmer kr 250 p.p.
Gjester kr 375
Ved avbestilling senere enn
14 dager før ingen refusjon.
Medlemmer har fortrinnsrett
fram til 1.8.. Innbetaling før
15. august av hele beløpet.

10.00
13.00
14.30
18.00
19.00
20.00

* Personlige utgifter som
drikke, telefon, etc.
* Tips til hotellpersonalet og
sjåfører og lokale guider
* Administrasjonsgebyr for
Faktura og kontor kr 55,-

Påmelding før
1.9.2020 !
Travel and Learn er medlem
av reisegarantifondet
og
Betalings og avbestillingsbetingelser:
Ved påmelding påløper et
depositum på kr 2500
ca. 2 mndr før avreise
forfaller resterende beløp.
Avbestilling skal skje skriftlig.
Manglende innbetaling av depositum
gjelder ikke som avbestilling. Lukkede
grupper i enkelte tilfeller kan ha
særregler. Avbestilles turen fra 150 d
og til 105 dager før avreisedato kreves
et gebyr på kr 1500. Avbestilles turen
fra 105 dager og til 66 dager før
avreisedato, kreves et gebyr
tilsvarende innbetalt depositum.
Avbestilles turen fra 65 dager og til 36
dager før avreisedato, vil det kreves 50
% av turprisen. Avbestilles turen 35
dager eller mindre før av-reisedato,
eller ved manglende fremmøte på
avreisedagen, vil 100 % av turprisen
kreves inn.

Frokost på hotellet
Bergensvandring til bryggen og Mariakirken (800 m ca 10 min)
Vi foreslår å finne en koselig plass for lunsj på Bryggen (ikke inkl.)
Fritid i Bergen sentrum – eventuelt tur med Fløibanen
Cocktail med litt fingermat der vi møter våre Bergensvenner på hotellet
Avgang (til fots) til Grieghallen
”Spirit of Smokie” show (varer 90 minutter uten pause)

Søndag 15. NOV 2020
10.00
13.15
15.00

IKKE INKLUDERT:
* Flyskatt kr 496

Med Norwegian direkte fra Trondheim til Bergen (ank 17.15)
Fra Oslo (ank 17.15)
Etter ankomst felles buss inn til vårt sentrale hotel Scandic Torget
Vi møter våre æresmedlemmer i Bergensområdet for velkomstmiddag
på hotellet.

00.00
22.45
22.05

Frokost på hotellet
Avgang (til fots) til akvariet (1,4 km 20 min)
Retur (til fots) til sentrum og fritid
Treff på «Badstuen» (Buss no. 10 fra torget til «Mulen» hyppig avgang)
Vi treffer våre medlemmer og venner i Bergen til et hyggelig måltid levert
av vårt medlem Atle Svalland i Solheim Kjøtt AS.
Transport for tilreisende til Flesland flyplass direkte fra «Badstuen»
Direkte fly til Trondheim (ank 23.45)
Fly til Torp Sandefjord – buss til Oslo via Drammen

* Badstuen er fotballaget Varegg’s klubblokale på Mulen, Persenbakken 24

Smokie, britisk popband som var et av de største i Norge og deler av Europa på slutten
av 1970-tallet, anført av den hese stemmen til Chris Norman. Fra og med albumet The
Other Side Of The Road (1979) produserte og skrev Smokie alle sine egne sanger, men
platesalget sank og bandet ble oppløst i 1982. Uttley og Silson gjendannet Smokie i
1987 sammen med Alan Barton (vokal), Martin Bullard (keyboards) og Steve Pinnell
(trommer). Fra første stund og et stykke ut på 2000-tallet hadde bandet stor suksess i
Norge, anført av de listetoppende albumene Boulevard Of Broken Dreams og Whose
Are These Boots? Året etter kom megahiten «Living Next Door to Alice» som i hele 33
uker ble liggende på VG-listen, lengre enn Beatles! Siden den gang har Smokie beholdt
sin popularitet i Norge, og bandet vender tilbake med jevne mellomrom for å tilfredsstille den trofaste fansen. Smokie har solgt nesten to millioner plater bare i Norge. Det
er derfor ingen tvil om at bandet har overvekt i bagasjen av gode, gamle låter som skal
spilles for et engasjert publikum også i 2020!

