
Hällevik Tradjazz Festival 
Først i august omdannes 
den maleriske fiskerlands-
by Hällevik i Blekinge til en 
kogende kedel af munter 
jazzmusik og glade men-
nesker.  Over 20 bands 
underholder på 5 forskelli-
ge scener, alle placeret 
inden for nem gåafstand 
fra hinanden.  
 

Torsdag, fredag og lørdag bringer bussen os fra fra Kristian-
stad til Hällevik og tilbage igen. Der er 43 km. 
 

Betaling 

1. rate (depositum) hurtigst muligt på 1500 kr. pr. person. 

2. rate (restbeløb dobbeltværelse) senest 15. februar 2020 
på 1500 kr. pr. person.  
(Restbeløb enkeltværelse) senest 15. februar 2020 på 2500 
kr. pr. person  
 

Indbetales til Danske Bank på Reg.nr. 1551   Konto nr. 
16500321 (Husk at påføre jeres navne) 
 

Tilmeding til Helge: hals.gertsen@gmail.com 

Pris  

Kr. 3000  ,- pr. person i dobbeltværelse Enkelt-
værelse: Kr.  4000 ,-  

Prisen inkluderer 

Bustransport fra Jonstrup til Kristianstad, bus-
transport fra Kristianstad til Hällevik Jazzfesti-
val og retur, alle tre festivaldage inkl. entre. 4 
stjernet hotel i centrum af Kristianstad, by-
rundtur, udflugter til seværdigheder i Kristian-
stads omegn bl.a. laksetrappe ved Mörum elv 
og museum, grotte, et smukt slot, et togmuse-
um. 

Afgang 

Jonstruphus, Jonstrupvangvej 159, Jonstrup, 
3500 Værløse torsdag morgen den 6. august. 

Hjemkomst 

Jonstruphus, Jonstrupvangvej 159 Jonstrup, 
3500 Værløse søndag eftermiddag den 9. au-
gust . 

First Hotel Christian IV   
ligger i centrum af Kristianstad. Hotellet har til 
huse i Sparbankens gamle hovedsæde fra 
1901, der tidligere er kåret til den smukkeste 
bygning i Kristianstad.     

Rejseforsikring 
Vi vil anbefale at I tegner en afbestillings-
rejseforsikring, samt medbringer det Blå Syge-
sikringsbevis – hvis I ikke har det, skal det be-
stilles hos kommunen.  

Kristianstad 
Kristianstad er en smuk by i 
gammel stil. Byen har man-
ge historiske bygninger og 
er den by i Skåne, som bæ-
rer mest præg af at have 
været dansk. Den hyggelige 
by byder bl.a. på en bred 
vifte af butikker, restauran-
ter og caféer. 


