
 
 

Korpstur 2017 til Jurmula og Riga  
 
23. – 29. juni 2017 
 
Jurmala er Rigas badeby og har en utrolig lang og hvit 
sandstrand, hvor byen i seg selv er en studie. Jurmala ligger bare 25 kilometer fra 
Latvias hovedstad og har over 50 000 innbyggere og kan på mange betraktes som 
en drabantby til Riga. Byen er full av cafèer, restauranter og ting å gjøre. Men, den 

store attraksjonen er stranda.  

 

 
 

Program 
 
Fredag 23.06  
 
  

07:10  Oppmøte og opprop ved Vålerenga Skole. 
Alle har med matpakke og drikke til bussturen.  
Det er best om alle har laget en liten veske for det vi har behov for 
første døgnet på båtturen, slik at vi ikke har behov for å lete etter 
bagasje i bussen og slipper å ha med en stor koffert inn i 
båtlugaren. 

   07:30   Avreise med buss fra Vålerenga Skole til Kristinehamn. 
   10:45  Stopp ved Kristinehamn hvor det er forhåndsbestilt lunsj til alle.  

   Pause i 45 minutter.  
11:30 Avreise fra Kristinehamn til Stockholm. Vi vil være fremme ca. 

16:00. 
17:00 Avreise med Silja Line fra Stockholm.  Om bord blir det middag, 

stort show og frokost før vi forlater båten. 
 



Lørdag 24.06  
 

11:00   Ankomst Riga – Lokal tid.  En lokalguide venter på oss på brygga og 
 blir med oss ut på byguiding i Riga. Det blir en rundtur med buss, før  

                                                         vi vandrer rundt i Gamlebyen. Etter gudingen blir det tid for lunsj og 
                                                         å se seg litt rundt omkring før vi kjører til Jurmula. 

   17:00  Ankomst Jurumla. Innsjekking og middag. 
     Resten av kvelden skal vi kose oss. 
 
Søndag 25.06   
 

10:00  Frokost på hotellet (klokkeslettet er bare antatt).  
Det er lov å sove godt:)   

11:00  Bading på stranden eller bassenget på hotellet.  
   16:00  Konsert i parken ved gågata i Jurmula. Ca. 2 minutter fra hotellet. 
   18:00  Middag på hotellet. 
   19:00  Felles aktiviteter i regi av juniorstyret.  
 
 
Mandag 26.06  
 

10:00  Frokost. 
11:30   Avreise med buss til Sigulda Slott, en busstur som tar ca. 1 time og

    30 min. Her blir det omvisning på slottet og armbrøstskyting før
    vi spiser lunsj i byen og deretter drar til Klatreparken.  

     https://www.tarzans.lv/en/obstacle-park. 

   18:00/19:00 Middag på hotellet.  Resten av kvelden fri til egne aktiviteter. 
      
 
Tirsdag 27.06  
 
   09:00  Frokost. 
   10:00  Avreise til Riga.  
     Vi skal spille på trappen til Okkupasjonsmuseet, ut mot  

Rådhusplassen. Etter konserten setter vi instrumentene i bussen
 og kanskje skifter litt før vi får noen timer i byen til shopping, lunsj
 og vandring.  

   18:00/19 Middag på hotellet.  
Kanskje vi lager en liten konsert på hotellets veranda ut mot  
gågaten.  
Kvelden fri til aktiviteter og moro.  

 
Onsdag  28.06.   
 

10:00  Frokost.  
   11:00  Utsjekk og avreise. Vi kommer tilbake til hvordan vi benytter denne 
     dagen. Mulig vi legger turen innom Kemri Nasjonalpark. 
   17:30  Avreise med Silja Linje fra Riga. 
     Middag og show om bord, lugarer som på veien til Riga. 
 
 
Torsdag 29.06   
 

09/10:00 Frokost om bord på båten 

https://www.tarzans.lv/en/obstacle-park


   10:30  Avgang til Kristinehamn etter å ha stilt klokken tilbake 1 time.  
   14:00  Ankomst Kristinehamn.  Pause på 45 minutter med forhåndsbestilt
     lunsj.  
   14:45  Avreise til Oslo. 
   18:00  Ankomst Vålerenga Skole.      
         
 
 
 
 
 
   
 

Pakkeliste 
 

 

Korps: 
 

 Instrument og instrumentkasse. 

 Noteklype. 

 Marsjhefte. 

 Sort Noteveske 

 Korpsgenser 

 Sort bukse/dongeribukse. 

 Korps T-skjorte 

 Det blir delt ut egen T-skjorte til alle på 
turen, så vi ser hverandre lett. 

 Behagelige sko.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Andre ting: 
 

 Pass – Gyldig 6 mnd. etter hjemkomst. 

 Reiseforsikring voksne 

 Musikantene har forsikring via NMF og 
Trygg forsikring.  

 Gyldig europeisk helsetrygdkort.   
Bestilles via www.nav.no. 

 Reisesyketabletter for de som trenger det. 

 Allergier e.l. – melde ifra i forkant til 
reiseleder. 

 Matpakke + drikke til bussturen. 

 Badetøy 

 Badehåndkle 

 Solkrem. 

 Klær for 7 dager, sommertøy + noe varmt. 

 Toalettartikler. 

 Egen veske/bag med det vi har behov for 
første døgnet på båtturen. 

 Lommepenger som veksles på forhånd til 
EURO.  Anbefales at ledsagere på turen 
passer på lommepengene for de minste. 
Pengene legges i konvolutt, merkes med 
musikantens navn.  

 Pass og Europeiske helsetrygdkort legges i 
konvolutt, merkes med musikantens navn. 

 
     

 
 
 
 
 
 

http://www.nav.no/


Annen informasjon 
 

   
Voksne/Ledsagere: 
 

 Ann-Kristin Magnussen/Reiseleder     Mobil: 95949396 

 Gro Anita Midtgaard/Reiseleder     Mobil: 91680814 

 Bjørn Kåre Molvik.        Mobil: 99278461 

 Kristin Bergersen.        Mobil: 97523111 

 Jon-Thomas Eliassen.        Mobil: 96626822 

 Kjersti Kambestad.        Mobil: 97537837 

 Jo Ryste.        Mobil: 97611112 

 Marius Brevik        Mobil: 48172174 

 Frank Olav Pettersen.        Mobil: 92095743 

 Eline Bangor.        Mobil: 91842707  

 
 
Ledsagere på turen vil få ansvar for 3/4 musikanter i forskjellige aldersgrupper. Egne barn passes på av 
andre ledsagere.  
 
Gruppeinndeling med gruppeledere, og hvem som skal bo sammen på båt og hotell vil dere få ved avreise. 
Vi vil etter beste evne sette musikantene sammen etter alder og ut ifra ønske. Men det er viktig at alle er 
sammen med alle. 
 
Dersom de yngste trenger å ta med mobil, så bør de levere mobilen til en ledsager når vi kommer til båten 
og under oppholdet i Jurmala. Korpset tar ikke ansvaret for medbrakt mobil/IPAD. 
 
Med oss på turen har vi Marius og JO som begge er dyktige håndverkere og vil skru sammen det meste som 
måtte falle fra hverandre underveis. Frank er lege og vil bistå om det skulle bli sykdom, taushetsplikten blir 
ivaretatt.  Jon-Thomas vil bistå ved IT tekniske utfordringer + støttespiller på Trombone. Kristin støttespiller 
på Trompet. Ann-Kristin støttespiller på Trompet og er reiseleder. Anders mannen til Eline vil spille 
stortromme. Bjørn-Kåre vil ta vare på pass og mobiler/IPAD. Gro er økonomiansvarlig og reiseleder. 
Kjersti spiller nydelig viser for oss på bussturen som hun gjorde da vi dro til Hafjell. 
 
Buss: 
 
Bussen har toalett, men det er viktig at vi benytter toaletter på stoppesteder.  Det er også tilgang til WIFI og 
TV/DVD spiller. Reiseleder tar med 2 filmer, en til hver vei. Bussen har plass til 60 stykker og god 
lagringskapasitet.   
 
Båt: 
 
På båten vil det være voksne på hver lugar av hensyn til sikkerhet.  
 
www.tallinksilja.no 

 

http://www.tallinksilja.no/


Hotell: 
 
http://www.hoteljurmala.com/en 
 
 

  
 
 

Bassenget og badstue på hotellet er til vår disposisjon frem til Kl. 21:00 hver dag og til Kl. 11. avreisedagen. 
 
Musikantene ligger på 3 manns-rom.  
 
 
Valuta: 
 
Valutaen er EURO og det må veksles på forhånd.  
 
 
Lommepenger: 
 
Dersom ledsagere på turen skal passe på lommepenger til musikanter, legges pengene i konvolutt og 
merkes med navn.  Leveres til Gro før avreise.  
 
Prisene er som dere nok er kjent med, mye lavere enn i Norge. Dette er en av grunnene til at det har blitt et 
populært reisemål.  
 
 
Temperatur: 
 
Temperaturer i Jurmula har gjennomsnittlig ligget på rundt 20-23 grader i den tidsperioden vi reiser. 
 
Facebook: 
 

Facebook side vil bli oppdatert med bilder osv. underveis.  Vi ber imidlertid om forståelse for at vi ikke kan 
kommentere henvendelser fra foreldre på Facebook, men at dere heller tar kontakt med en av oss på mobil 
dersom det skulle være behov for det. Vi er der for å lage aktiviteter for og passe på ungene. 
 

 

Vi gleder oss til tur  
 
Ta kontakt om dere har spørsmål. 
 
Ann-Kristin 
Mobil: 95949396 
Epost. Ann-kristin.magnussen@dnb.no  

http://www.hoteljurmala.com/en
mailto:Ann-kristin.magnussen@dnb.no

