
 

 

 

 

 

 

 

GAAF inviterer små og store medlemmer til Sjørøverhelg! 

31.juli – 02. august 2020 
NB! Begrenset antall plasser (førstemann til Mølla) 

 
 
Hiv o hoi, alle Landkrabber!  
Vi skal overnatte i Abra Havn, selveste Kaptein Sabeltanns egen landsby, i ekte sjørøverstil 
beliggende på andre siden av Grashavet. Alle blir innkvartert i sjørøverleiligheter.   
 
** KOM SOM LANDKRABBE – DRA SOM SJØRØVER! ** 
Abra Havn er mye mer enn bare overnatting – det er en opplevelse! Her vil du bo midt i et univers 
av sjørøvere, interaktiv underholdning, aktiviteter og spenning – morgen som kveld! Et opphold i 
Abra Havn er noe du og din familie aldri vil glemme! 
 
 

SJØRØVEROPPHOLD: 
 

En må selv komme seg til og fra.  
 
FREDAG .. 31.07.2020 

- Ankomst og innsjekk i Abra Havn (innsjekk starter etter kl 15.00) 
- Sjørøvere i gatene på kveldstid og flaggfiring fra Kongens Torg 
- Min sjørøverkveld i Abra Havn 
- Pizzabuffet m/mineralvann i Abra Havn 

 

Norges Astma- og Allergiforbund 

GRORUDDALEN STORLAG 



 

 

 

 

LØRDAG .. 01.08.2020 
- Sjørøvermorgen i Abra Havn med pirater og flaggheising 
- Frokostbuffet  
- Familiebuffet Abra Havn 
- Sjørøvere i gatene på kveldstid og flaggfiring fra Kongens Torg 
- Min sjørøverkveld i Abra Havn 
- Kaptein Sabeltann forestilling - kl. 23:00 - Oppmøte senest kl. 22.30 

 
 
SØNDAG 02.08.2020 

- Sjørøvermorgen i Abra Havn med pirater og flaggheising 
- Frokostbuffet  
- Avreise etter eget ønske (utsjekk må skje innen kl 11.00) 

 
 

Pris 
Voksne og Barn = egenandel kr. 1000,- pr. person 
Barn under 4 år = Gratis  
Inkludert: 

• 2 frokostbuffeer 

• 2 familiebuffeer 

• Overnatting 2 døgn 

• Billetter til Kaptein Sabeltan forstilling kl. 23:00 

• 2 dager med tilgang til parken og badeland 
 
Forskudd på kr. 500,- pr. familie ved påmelding. (refunderes ikke) 
 

BINDENDE påmelding innen 10.03.2020. * Første mann til mølla, ingen venteliste. * 
 
Giro sendes ut fortløpende etter påmelding, Resterende utover forskudd forfaller 01.06.2020 
 

Bindende påmelding kun til tlf. 928 25 001 
NB! Begrenset antall plasser.  
Husk å sette på 

• Fullt navn på alle deltakere 

• Når født (eks. 00.12.1999) 

• Mobilnr. 

• Mailadresse for å få tilsendt Giro 
 
 
 
 
 
 


