TUREN GÅR TIL

Glade dager
i Stavern

Årets sommertur for NSMK går til Stavern.

Hold av 24.–26. juni 2016 og skynd deg å melde deg på!
Helgen 24.–26. juni er helt perfekt for et sommerbesøk der: St. Hansaften er nettopp feiret og byen
bobler av sommerstemning. Vi skal besøke korpset der, og de gleder seg til vi kommer!
Stavern er en koselig, liten sommerby, helt sør i Vestfold, og med buss tar det ca 2 timer å kjøre.
På lørdag og søndag skal vi spille konsert, være med på den offisielle åpningen av «Glade dager i
Stavern» med karnevalsparade (det er lov å kle seg ut, men du må ikke). I tillegg skal vi gjøre mange
hyggelige sommeraktiviteter sammen: Bade, grille, spille beach-vollyball, dra på øytur, kose oss
masse – og sikkert spise et par is hver.
Vi skal bo på Stavern skole, og alt vi skal være med på ligger i gangavstand til skolen
og i hjertet av den lille byen.

HVA VIL TUREN
KOSTE?

PÅMELDING
INNEN 18. MARS

Nøyaktig pris kommer vi
tilbake til så snart vi har
fått oversikt over hvor
mange som blir med.

Du melder deg på pr mail til
Sigrun.Bock@evry.com

Prisen per medlem vil
ligge et sted mellom kr
1500,- og 2000,-

Der skriver du om du skal
være med og hvor mange det
er fra din familie. Vi trenger
svar fra alle, også dersom du
ikke skal være med.
Endelig påmelding med
betaling av depositum kommer vi tilbake til over påske.

SPØRSMÅL?
Lurer du på noe?
Kontakt Hilde:
hilde_sg@yahoo.no
telefon 97 74 79 72
eller Sigrun (styreleder):
Sigrun.Bock@evry.com
telefon 95 12 40 56

SE MER
INFO BAK

Noen fakta:
KORPSENE

Lille Stavern har faktisk to korps: Stavern- og Brunlanes
gutte- og jentekorps (skolekorpset), og Stavern-Agnes
musikkorps (voksenkorpset). De er veldig glade for å få
besøk av oss!

GLADE DAGER

Glade dager i Stavern arrangeres i år for 28. år på rad,
og varer totalt i 6 uker. Arrangementet presenterer
kulturelle aktiviteter på ulike nivåer i samarbeid
med offentlige myndigheter, næringsliv, foreninger,
organisasjoner og enkeltpersoner.

VÆRET

Et metereologisk fenomen i havgapet gir Stavern hele
200 soldager i året. Været er sannsynlig årsak til at
metereologene har sikret seg Stavernsoddden fyr som
feriested.

HER KAN DU LESE MER OM STAVERN:
http://www.visitstavern.no

Være med som turist?
Det er lett å være turist i Stavern, og det er mange overnattingsmuligheter.
Det kan være lurt å booke så snart som mulig, da det ofte blir fullbooket ved
påsketider. Her er noen forslag:

Foto: visitstavern, larviksbilder, m.fl.

Hotell Wassilioff i sentrum: http://www.wassilioff.no
Leiligheter 2 km fra sentrum: http://www.jahrengaard.no
Camping/hytter like utenfor sentrum: http://www.solplassen.no/

