
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stemningen, fargene, lydene, den 
himmelske maten og luktene 
kunne vært nok, men i tillegg har 
du en gjestfrihet uten sidestykke. 
Goa det perfekte stedet å finne ro. 
Spesielt og vakkert er de to beste 
ordene å bruke for å beskrive den 
indiske delstaten midt på Indias 
vestkyst. Goa passer for alle aldre, 
og er et perfekt sted å dra for å 
lade batteriene når den norske 
vinteren er på sitt kaldeste. Goa er 
India for nybegynnere og for hele 
familien! Her snakker de fleste 
engelsk, strendene er vakre og 
feriebudsjettet rekker langt. Folke-
mengden er ikke så overveldende 
og kulturforskjellene ikke så ut-
pregede som mange andre steder 
i landet. En tredjedel av befolk-
ningen er kristne og de ulike folke-
slagene og religionene lever i har-
moni side om side. Menneskene 
er imøtekommende, gjestfrie og 
vennlige. Dessuten er klimaet 
svært behagelig. Goa er viden 
kjent for sine ti mil lange paradis-
strender. Her finner du en rekke 
små "shacks» som serverer 
spennende mat, blant annet fisk, 
skalldyrsretter og smakfulle vege- 
tarretter til en svært rimelig penge. 
Colva beach byr på hvite, lange 
sandstrender som anses å være 
noen av Asias fineste.  
 

Klima: Varmt hele året med 25- 
30 grader i gjennomsnitt.  
 
 

 

NYTTÅRSFEIRING I GOA – 2 uker  
 

27. DESEMBER 2021 – 9. JANUAR 2022 

 

  

  ROMMENE MOT POOLEN HAR: 
   - En stor dobbeltseng (ikke twin)      
   - Balkong eller veranda                      
   - Romslige dusjbad, kjøleskap, TV  
     og safe, wi-fi  
FAMILIEROM med ekstraseng har garden                   
View – badekar. 
        

Ekteparet Snowkon og britiske Debby driver dette fabelaktige boutique hotellet og 
ønsker ikke å ha stjerner. De har fullt med stamgjester og hotellet er en perle og får de 
beste lovord på Trip Advisor. Se et eksempel her: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har i mange år hatt mange svært fornøyde gjester her! Hotellet har et stort svømme-
basseng med behagelige solsenger rundt, bar og restaurant samt bibliotek og lege-
service. Hotellet oppleves som noa av det reneste og best vedlikeholdte på hele 
Colva-stranden og har et særdeles godt produkt og en meget god restaurant med 
gourmet mat i samme bygg. Anbefales, men vi har få rom - og her blir det fort 
utsolgt! Vi har familierom kun i bygningen med «garden view».  
 
 
 
   
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Samme pris som i 2019 

NOK 17.875 14 netter  
Per voksen i dobbeltrom gardenview 
Aircondisjon med kjøleskap. 
 

Kr 1.500 pp i tillegg for større rom 
i mot pool eller garden andre etg, 
Kr 2.500 pp i tillegg for familierom 
 

Enkeltromstillegg:  
Fra kr 3.750 til kr 4.975 (mot basseng)  14 n   
 
Flyskatt per 20.04.2020 kr 3 401,- per pers 
 

Avgift for e-visum kommer i tillegg. 
 

INKLUDERER: 
 

- QATAR AIR Oslo-Doha-Oslo 
  med kun 1 mellomlanding 
- 14 netter på Skylark Resort  
- Henting/bringing på flyplass i Goa 
 
Kjell og/eller Slomo blir med til Goa 
på ferie og kan assistere ved behov. 
Ellers er det ikke beregnet behov for 
noen daglig reiseledertjeneste på 
denne reisen. Felles middager blir 
arrangert slik at det ikke er noe 
problem for enslige å bli med.   
 

Prisene forutsetter min 10 deltagere  
 

Hvis det er nok deltagere og interesse 
så kan vi arrangere turer med engelsk 
talende guider til ulike destinasjoner i 
og utenfor Goa. 
 

Må reserveres før avreisen fra Norge! 
 

Vi kan arrangere ulike program i Goa 
som felles spasertur i landsbyen, besøk 
på marked, brillebutikk, tannlege, SPA 
samt flere utfluktsmuligheter til: 
- Gamle Goa 
- Krydderplantasje 
- Hippimarked på Anjuna i nord Goa 
- Dudsagar vannfall m/elefantridning 
- Elvecruise med krokodiller 
Kjell holder flere foredrag om India, 
kultur, språk, historie og geografi.    
 

VISUM TIL INDIA FÅR DU 
NÅ PÅ NETTET  
- Enkel og grei prosedyre! 
 

Vi hjelper dere med å ordne visumet på 
internett.                  Kgs 20.04.21 
              

Planlegger du drømmeturen eller vil rømme fra den 
norske vinteren? Uansett hvor mange land og 
steder du har besøkt, skal det mye til å oppleve 
noe mer magisk enn Goa i India. 

REISE-PROGRAM: 
 

- Mandag 27.12.21 fra Oslo 07.45  
   med Qatar via Doha (16.20-20.25)  
   med ankomst Goa kl 02.40 neste  
   morgen. Transfer til hotellet. Innsjekk. 
 

- 14 netter på boutique hotellet 
  Skylark Resort i Colva 
 

- Søndag 9.1.2020 fly fra Goa 03.40 
  med Qatar Air til Doha (05.30-09.00)     
  ankomst Oslo kl 13.55 samme dag   
 

Hjemreise senere KAN IKKE bestilles 
senere eller tidligere med gruppepris. 
 

Avbestillingsregler: 
 

Ved påmelding påløper et depositum på kr 5000 
per person og ca. 2 mnd. før avreise forfaller 
resterende beløp. Avbestilles turen fra 150 og til 
105 d før avreisedato, kreves et gebyr på kr 2500. 
Avbestilles turen fra 105 og til 66 d før av-
reisedato, kreves et gebyr tilsvarende innbetalt 
depositum. Avbestilles turen fra 65 og til 36 d før 
avreisedato, kreves 50 % av turprisen. Avbestilles 
turen 35 dager eller mindre før avreise dato, eller 
ved manglende fremmøte på avreisedagen, vil 100 
% av turprisen kreves inn. Det samme gjelder 
dersom man mangler de nødvendige papirer for å 
delta på hele reisen. 
Be eventuelt om å få tilsendt våre ”standard 
reisevilkår og avbestillings regler i sin helhet. 
 

Travel and Learn AS  
er en medlemsklubb for 
reiseglade venner. Reiser kan 
betales med kredittkort 
(+2,8% gebyr.. Vi anbefaler 
alle våre venner å sørge for å 
ha gode reiseforsikringer som 
inkluderer avbestillingsforsik-
ring ved sykdom.   
 

Travel and Learn er medlem av  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du når oss på post (at) 

travelandlearn.no eller 
Mobiltelefon 47 89 60 60     
           

* Få rom ledig  

Meld deg på i god tid før: 
 

  1. august 2021 
 

   
    
 


