
12. februar 2019 – 2 dager – Pensjonistforeningen HiST/NTNU

Operatur til Kristiansund
Kulturoppelvelse på Nordmøre

Det er omveien, forsinkelsen og sidesporene, som 
beriker ens liv. Nils Kjær



Tirsdag 12. februar kl. 9.30:
Oppmøte ved landgangen til Hurtigruten hvor dere blir vi møtt av reiseleder som 
deler ut alle nødvendige reisedokumenter og informasjon. Avgang fra Trondheim 
10.00. Vi seiler sørover langs kysten mot Nordmøre og Kristiansund som ligger 
vakkert til, ytterst mot Atlanterhavet. Foredrag kl.11.30. Lunsj serveres kl.13.00
og alle må være ferdige spist før kl. 14.30. Tiden om bord er disponibel. 

Vi ankommer Kristiansund kl. 16.30, og på kaia står en buss fra Thorleifs 
Bussreiser merket med Vega Reiser. Herfra kjører vi til hotellet for innsjekk. 
Kl.18.00 blir det felles busstransport opp til Festiviteten hvor kveldens 
operaforestilling «Rigoletto» finner sted kl. 19.00. Forestillingen varer omtrent 
2,5 time.

Hertugen av Mantova, en slu rundbrenner, har nylig oppdaget en kvinne han ikke 
har forført før, og skryter av at han har tenkt å forføre henne. Kvinnen er grevinnen 
av Ceprano, og hele hoffet, deriblant hennes ektemann, er tilstede. Etter at hertugen 
har flørtet litt med henne ler hoffnarren Rigoletto av mannen hennes, som ikke 
våger forsvare sin ære, og fleiper med at hertugen burde sende ham og de andre 
mennene i fengsel eller til retterstedet slik at han (hertugen) kunne boltre seg fritt 
med hoffets kvinner. Dette blir for meget for adelsmennene. En annen mann, greven 
av Montrone (hvis datter er en av hertugens tidligere erobringer), kaster en 
forbannelse over den frekke klovnen Rigoletto.

Etter forestillingen blir det felles transport til Thon Hotell, hvor det kl. 22.00 
serveres kveldsmat i hotellets restaurant.

Onsdag 13. februar kl. 11.00:
Vi begynner dagen med frokost. Vi sjekker etter hvert ut, og møtes klare for 
avreise. Da kjører vi med buss tilbake til Trondheim, via Valsøyfjorden. 
Underveis blir det noen stopp for benstrekk, og vi ankommer Trondheim omtrent 
kl. 16.00

Grunnpris kr.         3.295,-
Enkeltrom kr. 295,-
Depositum kr. 400,-

Inkludert i pris:
✓ Dagseiling med Hurtigruten
✓ Lunsj på Hurtigruten
✓ Billett til Rigoletto
✓ Kveldsmat etter operaen
✓ Overnatting i dobbeltrom
✓ Transport i henhold til program 
✓ Reise i moderne turbuss
✓ Aktiv reiseleder fra Vega Reiser

PROGRAM__________________________    ___

Vega Reiser AS Sunnlandsvegen 2 7032 Trondheim

Tlf: 73 95 10 15 post@vegareiser.no www.vegareiser.no




