
Torsdag 16. februar 2017 – 2 dager 

Operatur til Kristiansund
HiST Pensjonistforening

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



Torsdag 16. februar: 
Oppmøte ved landgangen til Hurtigruten 
kl. 9.30. Avgang fra Trondheim 10.00. Vi 
seiler sørover langs kysten mot 
Nordmøre og Kristiansund som ligger 
vakkert til, ytterst mot Atlanterhavet.

Mellom kl. 13.00 og 15.00 får vi servert 
god lunsj på Hurtigruta idet vi seiler det 
siste stykket inn til Kristiansund. 

Kl. 16.30 
Vi ankommer havna og hjertet i 
Kristiansund. Det er mulighet for 
transport til Festiviteten hvor kveldens 
operaforestilling «La Boheme» finner 
sted kl. 19.00. Forestillingen varer i litt 
over 3 timer. 

Etter forestillingen skysses vi med taxi til 
Thon Hotell, hvor vi sjekker inn. Vi 
møtes til felles kveldsmat i hotellets 
restaurant denne kvelden. 

Fredag 17. februar: 
Kl. 10.00 
Dagen starter med en god hotellfrokost. 
Vi sjekker etter hvert ut, og møtes til 
felles avreise kl. 10.00. Da kjører vi med 
buss tilbake til Trondheim, via 
Valsøyfjorden. Underveis gjør vi noen 
stopp, og ankommer Trondheim omtrent 
kl. 15.00. 

Pris pr. person:

20-29 deltakere kr.  2.995,-
30-39 deltakere kr. 2.895,-
40-49 deltakere kr. 2.795,-

Tillegg singelrom kr.      295,-

Inkludert i pris:

 Seiling med Hurtigruten Trondheim –
Kristiansund

 Hjemreise med moderne turbuss
 Overnatting i dobbeltrom på hotell
 Taxitransport i henhold til program 
 1 frokost
 1 lunsj på Hurtigruten
 1 kveldsmat på hotellet tirsdag
 Én billett til La Boheme 

PROGRAM__________________________    ____
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Operaen skildrer bohemlivet til fire 

kamerater i Paris på slutten av 1800-tallet, 

og er en av verdens mest populære operaer. 

Historien om den unge piken som kommer til 

sin nabo for å få stearinlyset sitt tent, er noe 

av det vakreste og mest romantiske som 

operahistorien kan by på.
- Tekst og bilde er hentet fra Operaen i 
Kristiansund sine nettsider




