
Sommertur 2018 

GUARDAMAR DEL SEGURA
RYKKINN OG GULLHAUG SKOLEKORPS

22. – 28. JUNI 2018



Korpstur – alle er med! 
Rekrutt, Junior og Hovedkorps
´ Ledsagere og ledere, blant foreldre/foresatte. 

´ Det gis mulighet for familiemedlemmer/foresatte å reise sammen med 
korpset, og dele opplevelsene med musikantene. 

´ Det er også mulig å forlenge oppholdet i Cora Care sine leiligheter for de 
som ønsker dette. 

´ På turen vil musikantene bli delt inn i grupper med en ledsager som har 
ansvaret for dem, og hjelper til, fra vi reiser fra Norge til vi kommer hjem 
igjen. 

´ Gruppen bor sammen i leilighet med ledsageren. 

´ I hver leilighet er det plass til 5-6 personer, og det er både bredbånd, TV og 
fullt kjøleskap i hver leilighet. 



OVERORDNET PROGRAM

´ 22 juni avreise kl 20:00 (fra Torp), ankomst kl. 23:45 i Alicante.

´ 23 juni: FRI / utflukt

´ 24 juni marsjering på kvelden opp til bålet

´ 25 juni konsert Sofia parken

´ 26 juni konsert Cartagena

´ 27 juni FRI / utflukt

´ 28 juni hjemreise kl 1540 fra Alicante, ankomst ca 1925 (Gardermoen)

Det vil i tillegg bli lagt inn morsomme aktiviteter for alle – mer info senere… J



HVA KOSTER DET?

Musikanter/ 
ledsagere

Familie-
medlem

Per person 3.700 7.000*

Bet innen 31.3 1.200 1.200

Bet. Innen 30.5 2.500 5.800

Prisen inkluderer:

´ Fly og hotell i seks netter

´ Transport til/fra flyplasser 

´ All transport i Spania

´ Alle måltider med drikke (vann/saft)

´ Alle musikanter og ledsagere er forsikret 
gjennom NMF
´ Ulykke/skade/sykdom på person

´ Reisegods inkl instrumenter

Det som kommer i tillegg er:
• Lommepenger 
• Evt ønske om å forlenge oppholdet: 

• Leilighet med 2 soverom: kr 4.200 
per uke (per leilighet)

• Større leiligheter: kr 5.500 per uke 
(per leilighet)

*Pris for barn er lavere, se neste side.



Priser for familiemedlemmer 

Totalt Bet før 31. mars

Voksne 7.000 1.200

Barn 5-11 år 5.500 1.200

Barn 2-4 år 3.500 1.200

Barn 0-2 år Kun
flyavgift

0

Påmelding for familiemedlemmer: 
Send mail til turer@korpsetmitt.no med navn og fødselsdato på 
de som skal reise.  Det samme gjelder ved ønske om å forlenge 
oppholdet. 
Depositum kr 1.200 betales til samme konto som for musikantene 
(evt Vipps), og merkes med musikantens navn. 

mailto:turer@korpsetmitt.no


PRAKTISK INFORMASJON

´ Påmelding innen 31. mars 2018
´ Gi beskjed i påmeldingsskjemaet om du 

ønsker å være ledsager
´ Styret velger ledsagere og disse får 

tilbakemelding

´ Betaling: kr 1.200 innen 31. mars 2018, 
resten kr 2.500 innen 30. mai 2018.

´ Egenandeler kan vippses inn på 511678 
(Spania 2018). Skriv på musikantens 
navn.

´ ALLE må ha gyldig pass. 
HUSK Å EVT. FORNYE PASSET I GOD TID! 



Noen minner fra 2016…


