
18 

Til:  Alle våre lesere

Fra:  VI OVER 60

Hva: VI OVER 60-cruise

Cruise Oslo–København–Oslo med VI OVER 60

Vi gjentar suksessen!
Bli med oss på

I mars hadde vi 600 lesere med på 
VI OVER 60-cruise. Nå gjentar vi suksessen. 
Fikk du ikke plass forrige gang, må du være 
tidlig ute nå. Fredag 10. april letter vi 
anker. Vi lover deg to dager med 
inspirasjon og påfyll sammen med 
like sinnede. På programmet står flotte 
foredrag, eksklusiv konsert, VIP-shopping, 
overraskelser og dans til langt på natt.

Konsert med Ole Paus 
I 2013 takket Ole Paus for seg som plateartist med 
trippelalbumet «Avslutningen». Ole Paus debuterte 
som visesanger i 1970 etter å ha blitt oppdaget av Alf 
Cranner og Alf Prøysen. Han ble først lagt merke til for 
sine satiriske og samfunnskritiske tekster. I de senere 
årene har han vist en mykere side. «Innerst i sjelen» 
ga han ut sammen med Kirkelig Kulturverksted. På 
intimkonserten for VI OVER 60s lesere byr han på 
smakebiter fra sin lange karriere, fra «Mitt lille land» til 
«Abrakadabra». 

Programmet
Fredag 10. aPril 
Innsjekk på DFDS på Vippetangen i Oslo fra klokken 11.00.  Sjef
redaktør Anne Marit Hjelme i VI OVER 60 ønsker velkommen og 
deretter går det slag i slag med foredrag med Lillian Müller og Jan 
Vincents Johannessen, kurs, utstillere og gode tilbud. På kvelden blir 
det middag og en eksklusiv intimkonsert med Ole Paus for VI OVER 
60! Vi avslutter en hyggelig og innholdsrik dag med dans og musikk. 

lørdag 11. aPril
Vi koser oss i et vårlig København. Den danske hovedstaden innbyr til 
det gode liv med shopping og mange koselige kafeer. Eller bare nyt 
folkelivet. Middag og dans om bord på båten om kvelden.

Søndag 12. aPril
Ankomst Oslo etter frokost.

Inkludert spennende foredrag, kurs, flott konsert,        to middager med drikke og mye mer!

Vi OVer 60-
cruiSe
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Cruise Oslo–København–Oslo med VI OVER 60

Foredrag med lillian Müller
I en alder av 62 ser hun på seg selv som 
voksen, men ikke gammel. Lillian Müller 
ble kjent som midtsidepike i Playboy og 
ble kåret til «Playmate of the Year» i 1976. 
Nå er det interessen for mat og helse som 
står i fokus, og hun brenner for å spre 
kunnskap om hvordan vi kan leve lenger 
og bedre. Foredraget har hun kalt «Fra 
playmate til helsefreak».

Foredrag med Jan 
Vincents Johannessen
Jan Vincents Johannessen er lege, 
professor i medisin og tidligere direktør 
ved Oslo universitetssykehus. Han er 
også fotograf og designer og ga i 1993 
ut boken «Kunsten å leve» sammen med 
Jacob Weidemann, som han er elev av. 
Jan Vincents Johannessen har kalt fore
draget «Mye god helse i god samtale».

Sjefredaktør
Anne Marit Hjelme

PEARL SEAWAYS er bygget i 1989, og siden 
2001 har dette imponerende skipet seilt i skan-
dinaviske farvann på Oslo–København-ruten. 
I 2009 ble det utført en omfattende renovering. 
Skipet har plass til 2168 gjester og byr på et 
mangfold av fasiliteter som et stort utvalg 
restauranter, butikker, barer og mye mer.

Inkludert spennende foredrag, kurs, flott konsert,        to middager med drikke og mye mer!

Åretsopplevelse!Bestill i dag og vær sikret plass!

10.–12. april 2015
Turpris: kr 2.990,- 
per pers.
Tilbudet gjelder dette cruiset 
med avgang 10/4-2015 i 
innvendig dobbeltlugar. Tillegg 
for enkeltlugar og oppgradering 
av lugarkategori.

inkludert i turprisen:
Lugar (basert på dobbelt og 
innvendig lugar)
2 middager med øl og vin
2 frokoster
VIPshopping i taxfree
butikken bare for oss
Eksklusive tilbud
Foredrag
Mingle med ansatte i VI OVER 60
Konsert

Tillegg:
Avbestillingsforsikring
Reiseforsikring
Øvrige måltider

For påmelding og 
mer informasjon:
Gå inn på 
www.allertravel.no/vo60 
info@allertravel.no
Telefon 2389 6470
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