
Tirsdag 13. februar 2018 – 2 dager

Operatur til Kristiansund
HiST Pensjonistforening

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



Tirsdag 13. 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.

Kl. 11.30 er det booket møterom 
ombord.

Kl 12.30 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. Fra havna blir det transport 
til hotellet for innsjekk. Kl. 18.00 blir det 
felles busstransport opp til Festiviteten 
hvor kveldens operaforestilling 
«Carmen» finner sted kl. 19.00. 
Forestillingen varer omtrent 2,5 time. 

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

Onsdag 14. februar: 
Kl. 10.00 
Dagen starter med en god hotellfrokost. 
Vi sjekker etter hvert ut, og møtes klare 
for avreise kl. 10.00. Da kjører vi med 
buss tilbake til Trondheim, via 
Valsøyfjorden. Underveis blir det noen 
stopp for benstrekk, og vi ankommer 
Trondheim omtrent kl. 15.00. 

Pris pr pers i dbl rom : 3.295 kr 

200 kr i rabatt for honnør (67år)

Inkludert i pris:

✓ Seiling med Hurtigruten MS Trollfjord
Trondheim – Kristiansund

✓ Hjemreise med moderne turbuss
✓ Overnatting i dobbeltrom på hotell
✓ Transport i henhold til program 
✓ 1 frokost
✓ 1 lunsj på Hurtigruten
✓ 1 kveldsmat på hotellet torsdag
✓ Én billett til Carmen

PROGRAM__________________________    ____

Vega Reiser AS Sunnlandsvegen 2 7032 Trondheim

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

Carmen er en av verdens mest kjente 
operaer. Handlingen fra 1820 - tallets Spania 
skildrer hvordan sigøynerkvinnen Carmen 
forfører menn med sin sensualitet. Hennes 
skjebnesvangre lek med kjærlighet og sjalusi 
får katastrofale konsekvenser og ender i 
tragedie.
Opera i fire akter av Georges Bizet. Libretto 
av Henri Melhac og Ludovic Halévy etter en 
roman av Prosper Mérimée. Oversatt til 
norsk av Ronald Rørvik og Toni Herlofson. 
Carmen ble urframført 3. mars 1875 ved 
Opéra Comique i Paris.
- Tekst og bilde er hentet fra Operaen i 
Kristiansund sine nettsider




