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Årsprogram 2019
Årets program har noen nyheter,
både enkle dagsturer og gode flerdagsturer. Vi nevner: Maihaugen med
omv. i Dronningens barndomshjem,
Eventyrslottet Villa Fridheim med
«godbiter», eller populære Fjällbacka
som gjengangere. Blaafarveværket
og Hadeland Glassverk som alltid
stiller med gode nyheter, i år har vi
også med Kistefos Museet.
Vi satser, også i år, aller mest på Norge og Norden.
Av flerdagsturer kan vi friste med:
Pinsetur til Helsingfors og Tallinn,
Fosnavåg- perlen ved havet har vist
seg å være en suksess, Atlanterhavsveien, Flor og Fjære m.m.
Norges fjellverden er vi svake for, i
år har vi valgt Jotunheimen-Sognefjell-Aurland, Oset med Fårefestivalen, Rødungstøl med Hallingdalens
fjellverden og Gomobu med Valdresfjellene på sitt beste. Og sist der
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lengst i nord Lofoten og Vesterålen.
Av turer til utlandet vil vi nevne påsketuren til Viborg som i år også har
med besøk i Randers og "Elvis sitt
Graceland" samt påsketur til Holland
med sine vakre løkblomster, Vakre
svenske slott, Gotland som vi i år har
valgt å legge til middelalderuken,
Bornholm er alltid populært, m.m.
2019
FC-klubben har gode rabatterte tilbud
til sine medlemmer. Klubben har et
godt og sosialt fellesskap. Ønsker du
medlemskap i klubben, ta kontakt.
I skrivende stund gjør vi oss refleksjoner om valutaens betydning. Ta deg
god tid til å studere de forskjellige turforslag. Deres ønskede reisemål lager
vi gjerne kvalitetsturer omkring.
Ønsker dere hjelp og veiledning, er dere hjertelig velkommen til å ta
kontakt med vårt
kontor enten på telefon eller besøk

på Lørenskog for en tur-prat sammen
med en kopp god kaffe.
Vi har flyttet og ny adresse er: Solheimveien 72 (nabobygget). Ønsker
dere hjelp og veiledning er dere alltid
hjertelig velkommen til vårt kontor
på Lørenskog som har en sentral beliggenhet. Her møter dere Monica,
Anka og Stian som hjelper dere, med
nettopp deres ønsker.
Med stor takk til «Vår Himmelske
Far» har vi beholdt de fleste av våre
trofaste og gode medarbeidere.
Vi tilbyr busser i forskjellige størrelser. (20-51 seter). Ut over dette har vi
gode samarbeidspartnere.
Med vennlig hilsen
Irene og Finn Carlsen med stab.

DAGSTURER
Shopping, inn- og utland
Tur Turbeskrivelse
1a Shoppingtur til Årjäng eller Strömstad
1b Hygge/shoppingtur til Årjäng/Töcksfors
4 Sommerbyen Åmål
5 Charlottenbergpakken
9 Sandefjord - Strömstad
71 Skjærgårdsparadiset Koster
77 Fjordtur med m/s “Sagasund”
198 Shoppingtur til Charlottenberg

Oslo/omegn
Tur Turbeskrivelse
25 "Prøysen og kjærligheta" på Bjørkesalen
i Sørum
27 Kjenn din By
42 Gamle Eidfos Jernverk m/Kolberg Gård
43 Gamle Oslo

Båtturer
Tur Turbeskrivelse
9 Sandefjord – Strömstad
20 Fjällbacka – til lands og til
vanns
44 Norges vakreste eventyr Telemarkskanalen
64 Dalslandskanalen; verdens vakreste
kanalreise
71 Skjærgårdsparadiset Koster
77 Fjordtur med m/s “Sagasund”
82 Så seiler vi på Mjøsa
83 Kveldstur på Skibladner med Gla`jazz
og rekebuffet
84 Drøbak med Oscarsborg
89 Skjærgårdsparadiset Hvaler
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Kultur, historie og musèer

Rundturer

Tur Turbeskrivelse
2 Oscarshall og Bogstad Herregård
3 Nesodden – Oslofolkets sommerparadis
6 Finnskogen
10 Alf Prøysens 104 år
13 Kunstnerdalen
16 Historiske Rjukan
17 Rundtur i Stomperudbygda
19 Sjarmerende Fjällbacka
20 Fjällbacka – til lands og til vanns
24 Nyhet: Blaafarveværket
29 Historiske Elverum og Skogbruksmuseet
eller Tatermuseet og Glomdalsmuseet
31 Festningsbyen Halden med godbiter
36 Nyhet: Enkel tur til Blaafarveværket
37 Bjørneparken på Flå
39 Eventyrslottet Villa Fridheim med
Godbiter
40 Kunstnerbyen Stavern
41 Fossesholm Herregård - Kongsberg
47 Fredrikstad
55 Fjelltur Kongsberg - Tinn - Rjukan
Gaustatoppen
56 Kistefoss Kunstmuseum og Kjærraten i
Åsa.
57 Nyhet: Kistefoss-museet"
67 Fetsund Lensemusèum
72 Alaska
84 Drøbak med Oscarsborg
86 Elvebyen Drammen m/arkitektoniske
perler
88 Nyhet: Maihaugen
90 Maihaugen/Aulestad/Bjerkebæk –
Telemarkstunet
94 Akevittens kilde og Løiten Lysstøperi

Tur Turbeskrivelse
32 Anno 1721
49 Ferieparadiset Borge Hotell v/Husøysund
55 Fjelltur Kongsberg - Tinn - Rjukan –
Gaustatoppen
80 Til seters

Se også våre “Turer med kulturelle innslag”
s. 26 og 27

Turer med denne fargen er for både
enkeltpersoner og grupper.

FLERDAGSTURER
Norge - Vestlandet
Tur Turbeskrivelse
112 5 dager Hardanger - Rosendal - Bergen
113 6 dager Mørekysten - Grip - Atlanterhavsveien - Trollstigen - Geiranger
129 3 dager Jotunheimen-Sognefjell
og Aurland
132 6 dager Fosnavåg – perlen ved havet
146 Nyhet: 5 dager Vestkapp og
"Perlesanking" i Sogn og Fjordane
154 5 dager Rosendal - Haugesund - Karmøy
- Bømlo
159 3 dager Raumabanen

Norge - Sørlandet
Tur Turbeskrivelse
111 3 dager Sørlandets perler: Risør og
Stangholmen
119 5 dager Flo & Fjære og Norsjøveien

Nord Norge
Tur Turbeskrivelse
155 Nyhet: 11 dager Spennende Lofoten,
Vesterålen og vakre Helgelandskysten

Norge - Østlandet

Danmark

Tur Turbeskrivelse
115 Nyhet: 2 dager Dalen Hotel med
Telemarkskanalen
122 3 dager Blomstring og epler i
FRUKTBYGDA
128 4 dager Oset - Hallingdalens “Oase”
135 4 dager Høyfjellsbyen Røros med Elden
og spelet om heilage Olav
148 Nyhet: 3 dager Hallingdals fjelleventyr
med Rødungstøl Høyfjellshotell
149 5 dager Valdresfjellene med det beste Gomobu Fjellstue
168 3 dager Telemark m/Quality Straand Hotel
169 3 dager Perler i Telemark til lands og til
vanns

Tur Turbeskrivelse
106 5 dager påsketur til Viborg
123 3 dager Skagen med Color Line
126 6 dager Bornholm

Kultur – tema (s. 26-27)
Tur Turbeskrivelse
135 Høyfjellsbyen Røros med Elden og
slaget på Stiklestad
202 Marispelet
241 Peer Gynt-spelet m/Dalseter
997 Rakfiskfestivalen
407 Kristinspelet

Sverige
Tur Turbeskrivelse
105 2-dager tur til Koster og Alaska
117 4 dager Stockholm og Skjærgården
120 2 dager Dalsland med Dalslandskanalen
144 3 dager Gøteborg-weekend
171 Nyhet: 4 dager Vakre svenske slott skal
besøkes
172 6 dager Sjarmerende Gotland

Øvrige Europa
Tur Turbeskrivelse
125 5 dager Tallinn
131 Nyhet: 4 dager Helsingfors
141 3 dager Lübeck
156 7 dager Holland
Turer med denne farge er for både
enkeltpersoner og grupper.

Dagsturer
995 Rakfiskfestivalen
098 Kjerringtorget
083 Gla`jazz på Skibladner

Vi kan turbusser
Bestill bord i ett av våre
trivelige lokaler i dag!

På Mortens kro finner du alltid
et godt tilbud til ditt reisefølge.

67 06 77 90
www.mortenskro.no
Firmapost@mortenskro.no
Trondheimsveien 3.
1481 Hagan
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DAGSTURER
TUR 1A
Oslo
Charlottenberg
Askim

Örje
Årjäng

Pr. person 300,Inkl. buss.
Avg: Årjäng/Töcksfors.
Avg: Charlottenberg onsdag
(min. 40 pers. a kr. 250,-).
Grupper avgang etter avtale.

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

Shoppingtur til Årjäng/
Strömstad/Charlottenberg
Avgang kl. 10.00.
Ren shoppingtur med en time i Årjäng og en
time i Töcksfors. På borttur kafferast ved Ørje
(ikke inkl. i prisen). På hjemturen en
handlestopp ved Kjøtthallen i Töcksfors.
Charlottenberg, ren shoppingtur med 3 timer
på Thon Shoppingcenter.

TUR 1B

Pr. person 695,-

Oslo

Pr. person 865,-

Oslo
Charlottenberg

Askim

TUR 2

Örje
Årjäng

Inkl: buss, middag.
K/R tillegg kr. 100,Grupper avgang etter avtale.

Indre Oslofjord

Inkl. buss, 2 x entre+omv., enkel
serv. på Bogstad.
Åpent juni, juli, aug.
Grupper avgang etter avtale.

Hygge/shoppingtur til
Årjäng/Töcksfors

Oscarshall Lyst-/Jaktslott
og Bogstad Herregård

Avgang kl. 09.00.
På tur østover får vi kaffe og rundstykker
underveis. Passerer Ørje tollstasjon og rett til
Töcksfors Shoppingcenter. Ca. 1 t. her innen
turen går til Årjäng for Systembolaget. 1 t. til
disp. her før ferden går tilbake til Töcksfors
med Kjøtthallen - ca. 3/4 t. Nå skal det smake
med middag på Restaurant Fortet i Mysen.
Mette og med velfylte bager drar vi hjem.

Da Oscar I ble konge, også i Norge, i 1844,
ville han reise et monument etter seg.
Ladegaarden og Bygdø hadde et rikt
jaktterreng. For å bo midt i dette ordret han
alt i 1847 arkitekt og byggemannskap. I løpet
av 5 år sto jakt-lystslottet Oscarshall ferdig,
og har alltid senere stått til regjerende
monarks disposisjon. Nyrestaurert (2006-09).
Fra sin herskapelige bolig Bogstad residerte
Peder Anker rundt 1800 med suverenitet, bl.a.
som landets første statsminister. Hjemmet
hans står nesten uforandret frem til idag og
venter på ditt besøk.

Töcksfors Shoppingsenter Foto: Wikimedia

Strømstad

Töcksfors. Foto: Sergei Tchernyakov. Wickimedia

Avgang kl. 10.00. Vi har innhentet
Slottsforvaltningens tillatelse til å få en guidet
omvisning på Oscarshall. Et forunderlig, men
prangende byggverk. Arkitekten Nebelongs
mesterverk (1852) fylt med kunst som fanger
de flestes oppmerksomhet. Nydelig utsikt til
Frognerkilen.
Forventningene blir ikke mindre når vi svinger av Sørkedalsveien, inn på tunet til Bogstad Gaard. Peder Ankers hjem, hvor vi får
høre alt om godseierlivet på 17/1800-tallet.
Atmosfæren som rådet flere hundre år tilbake,
fyller våre sinn. Etter ca. 1 times omvisning
skal det smake med en servering i salong
Grev Wedel, Cafè Grevinnen eller på Låven.
– En opplevelsesrik dag går mot ende før vi
drar hjem.

Södra Hamnen, Strömstad Foto: Wikimedia

Bogstad Herregård Foto: J. P. Fagerback, Wickimedia

TUR 3

Pr. person 795,-

Indre Oslofjord

TUR 4

TUR 5

Pr. person 695,-

Oslo

Oslo

Oslo

Inkl. buss, guide og middag.
Grupper avgang etter avtale.

Årjäng
Karlstad

Inkl. buss, middag.
Avgang: 25/7 og 16/6
Grupper avgang etter avtale.

Åmål

Nesodden – Oslofolkets
sommerparadis
På midten av 30-årene hadde Nesodden en
rivende utvikling. Både på vest- og
Bunnefjord-siden, ble det etablert store
sommervillaer med fjordutsikt og eller enkle
"bordhytter" som klorte seg fast i fjellsiden.
Kort sagt skulle nesten alle Oslofolk ha sitt
ferieparadis her. Veinettet var elendig og
derfor ble det fjordbåtene, de såkalte
«pappabåtene», som tøffet trofast mellom
hovedstaden og Nesset på Bunnefjord- siden
og frem til Digerud/Drøbak på vestsiden.
Hvem husker ikke gamle D/S Bunnefjord,
D/S Hellvig eller storbåtene M/S Ursvik eller
M/S Fjellstrand? Dette tok tid. Så kom
bussen. Nesodden terminal ble en praktisk
overgang fra buss til båt og tok 15-20 min. fra
Nesoddtangen Brygge til Rådhuskaia.
Populær transport som folk satte pris på,
ingen køer, stressende rundkjøringer eller
fartsdumper.
Avgang Oslo kl.10.00. Vi kjører gml.
Mossevei via Gjersjøen og Villa Sandvigen
frem til Nesset, fortsetter forbi Vassum,
husmannsplassen Frydenlund mot Frogn
Kirke og stanser ved Froen Hovedgård.
Guiden forteller gårdens unike historie
gjennom tidene. Gårdens eneeier var
legenden Irma Darre Brandt, Norges første
kvinnelige Monte Carlo kjører 1934-1935.
Turen fortsetter via husmannsplassen
Stubberud, Tusse mot Sagstua på Fagerstrand.
Vi svinger nedom Fagerstrand Brygge hvor
Shell’s store oljelager lå, videre via Spro, her
lå Raggen Ullvarefabrikk, kommer videre via
Svestad, Dalbo til Fjellstrand, ned til bryggen,
her var det flott badestrand og en populær
møteplass for feriefolket. Så kjører vi mot
Varden, gammel militærleir, bygget av
russiske krigsfanger. Nesodden kommune
hadde den gamle kasernen i bruk lenge etter
krigen. Vi svinger innom Sunnås, drar via
Flaskebekk til Nesoddtangen, her koser vi oss
med middag på Signalen Restaurant som har
unik beliggenhet helt ute på «pynten» eller
Restaurant Pavliongen ved Sunnås. Returen
går via Nesodden kirke (1136), Solbukta,
Blylaget hvor legenden Einar Rose kjørte
med sin Packard. Vi svinger innom Brevik
Brygge som ligger nydelig til innerst i
Bunnefjorden. Via Nesset, Sjøskogen og
tilbake til utgangspunktet.
Vi skilles med gode minner fra Nesodden
med sol og sommer.

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

Kongsvinger
Magnor
Charlottenberg
Arvika

Pr. person 595,Inkl. buss, tallerkenrett m/kaffe.
NB: Uten mat kr. 300,-.
Avg. hver onsdag.
Grupper avgang etter avtale.
(min. 40 pers. kr. 250,-).

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

Sommerbyen Åmål

Charlottenbergpakken

Åmål, hovedstaden i Dalsland. En meget
vakker by med nydelig beliggenhet ved
Vänern. Byen utmerker seg med gammel
fredet bebyggelse fra midten av det
18.-århundre. Den ligger i et flott område rundt
byparken. Fint å ta en promenadetur langs
havnen og titte på alle lystbåtene som kommer
fra hele Europa via Göta Kanal. Örnäsbadet
lokker en varm sommerdag til en dukkert i
krystallklart vann. For dem som vil ha innslag
med kultur nevner vi den gamle kirken, Ytre
Bodane Naturreservat, Jernbanemuséet,
Hembygdmuséet samt Ronjaborgen med
minner fra filmen Ronja Røverdatter (Astrid
Lindgren). Åmål har dessuten en trivelig
havnekafè hvor det er fint å sitte ned og titte på
havnelivet og ta seg en forfriskning eller en
matbit. Byen har et godt utvalg i butikker og
kjøpesentre hvor man kan gjøre fordelaktige
innkjøp og dessuten har Åmål systembolag.

Avgang kl. 10.00.
Et meget rimelig alternativ. Vi reiser via
Fetsund, den hyggelige veien over
Bjørkelangen, Setten og langs den gamle
tømmerrenna over Vestmarka. Vi passerer
Magnor og kan om ønskelig legge inn et
besøk på glassverket. Kafferast (ikke inkl). To
timer til disposisjon i Charlottenberg. Evt. 1 t.
i Eda Kjøtthall. Retur over Kongsvinger og
enkel middag med kaffe på Sanngrund. Eller
hovedrett og dessert på G-Kroa. Hjemtur over
Kløfta tilbake til Oslo.

Avgang Oslo kl. 09.00, og reiser ut over Ørje
med en friv. kafferast. Videre forbi Järnsjöen,
Sandaholm Jernbanestasjon ned til vakre
Svansjöen. Vi passerer Gullkongens palass,
Svaneholm Herregård og fram til Åmål.
Rikelig tid for byvandring, aktiviteter og
shopping som ovenfor nevnt. Fra Åmål tar vi
vakker vei igjennom Dalslands mektige
skoger og ned til kanalbyen Bengtsfors. Her
får vi vår middag på Hotell Dalia. Hjemturen
går langs Silensjöen, der vi ser Dalslands
jernbane hvor “Dresinfolket” nå boltrer seg,
helt frem til Årjäng. Hvis tiden tillater det, en
rask handlestopp.

Charlottenberg Foto: Trond Strandsberg,
Wikimedia

En meget vakker by med nydelig
beliggenhet ved Vänern

Åmål. Foto: Solveig Nilsen
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TUR 6

Pr. person 825,-

Røgdensjøen
Kongsvinger
Oslo

Inkl. buss, K/R, entre, middag,
guide.
Grupper avgang etter avtale.

Turen er for både enkeltpersoner og grupper
SPESIALTILBUD pr. pers. kr. 725,Inkl. buss, guide, foredrag , elgkarbonader, karamellpudding og kaffe.
Avgang: 1/6, 6/7, 10/8 og 7/9

Finnskogen
Finnskogene er en opplevelse for livet.
Mystikken og trolldommen hviler fortsatt
over de store skoger. Man fornemmer slitet
og svetten fra skogsarbeiderne og
tømmerfløterne. På tur igjennom Finnskogen
må man ferdes med alle sanser åpne.

1765. Et unikt kirkebygg, bygd kun av
innsamlede byggematerialer, fra “ortens”
befolkning på den tid. På kirkegården
fornemmer vi en egen atmosfære, og nettopp
her ligger Finnskogens siste “trollkjerring”
som levde fra 1855 til 1941. Hennes navn var
Karin Henriksson, eller Finn-Kaia. Guiden
forteller videre om innvandringen fra Finland
på slutten av 1500-tallet. Vi hører om Gustav
Vasa’s tredje og beste sønn, Karl den 9.
“bondekongen”, som ga befolkningen i
Finland fritt leide til Sverige og Norge om de
ville slå seg ned i de store uberørte skoger. De
kaltes ti-mils-skogene, endog tolv-milsskogene. Den gang kongen bare var hertug,
gav han samtidig alminnelig tillatelse til å
rydde og bygge i disse skoger. Vi finner fram
til noen av disse byggverk som finnene kalterøykstuer. Vi besøker nettopp et slikt byggverk

som heter Rikkenberg. Dette har aner fra
1800-tallet hvor Finnskogenes siste vandrer
Nitahå Jussi har satt sine historiske avtrykk.
Turen går til mystiske Röjdenkorset hvor ingen
ting vil gro i korsets fotefar. Det skal smake
med mat, og på Finnskogen Kro & Motell er
det duket for oss. Via Kirkenær kommer vi
tilbake til Roverud og tar farvel med guiden.
På siste etappen hjem får vi tid til å “fordøye”
våre opplevelser fra trolske Finnskogen.
Tilbake til utgangspunktet ca. kl. 20.00.
Turen kan utvides med flere døgn, be om
tilbud.

På tur igjennom Finnskogen
må man ferdes med alle
sanser åpne

Avgang Oslo kl. 09.00 Over Skedsmo,
Ullensaker og vi kjører rett til Finnskogen for
K/R. Videre igjennom festningsbyen
Kongsvinger fram til Roverud, og her møter
lokalguide som tar oss med på en reise 400 år
tilbake i tid. Vi kjører over Lunderseter og vi
merker oss majestetiske Grue-Finnskog kirke
fra 1886 med en vakker kirkegård hvor de
mange gravene skjuler ulike skjebner fra de
store skogområder. Her i utkanten av
tettstedet Svullrya merker vi oss
“Presidentboligen” til Finnskogens ubestridte
“dronning” Åsta Holth, (død 1999). Så langs
innsjøen Røgden med mye historie som
guiden beretter om. Vi titter på
innvandrerbautaen med 431 navn fra
innvandrertiden. Det blir en liten svipp til
Sverige
g for å besøke Östmark kirke,, anno

Østmark kirke

Finnskogen. Foto: Wikimedia Commons

6 DAGSTURER

Finnskogen Kro og Motell
Et stedt hvor du kan nyte stillheten, ren luft, fint turterreng,
god hjemmelaget kortreist mat. Et sted hvor man tar vare på
tradisjoner- men selvsagt også et sted hvor det er mange ting du
kan være med på. Du er i Finnskogens hovedstad: Svullrya.

Vi har:
• Overnatting til ca 100 personer
• Hytter, tårnsuite og rom
• Dyrehage med alpakka, lama
og villsauer
• Stor brukt og antikk-butikk
• Uteamfi med 600 sitteplasser
• Lavvo med plass til 90 personer
• Bilverksted
• Bensinstasjon
• Kro og restaurant med 280
plasser
• Landhandleri
• Helårs campingplass
• Masse aktiviteter hele året
med Auksjoner, mange
markeder, triatlon med hund,
tømmerkoier, m.m.
• Ta kontakt når du vil ha åremålsdag- familietreff- bil og
motorsykkeltreff-hundesamlinger m.M. Vi er konkurransedyktige på pris og vi har folk
som tar godt vare på dere
• Fra juni 2019: finnskogparken er ferdig bygget om til en
«finnskogen før i væla» det
blir spennende…

SVULLRYA - 2256 Grue Finnskogen • Tlf: 901 75 084
E-post: eva@finnskogen.no • www.finnskogen.no
Følg oss på Facebook og hjemmesiden vår.
Spør oss om flerdagersopphold.

DAGSTURER
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TUR 9
Oslo

Sandefjord
Strömstad

Pr. person 300,Inkl. buss og båttur.
Avgang: tirsdag, onsdag, torsdag
og lørdag
Grupper avgang etter avtale.
(Min. 40 pers. kr. 250,-).

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

Sandefjord - Strömstad
Vår store joker. Color Line som trofast
krysser ovennevnte strekning er et tilbud som
folk virkelig setter pris på. Dette er et
knalltilbud hvor du får en hel dag med en
trivelig busstur og et herlig skjærgårdscruise.
Båtselskapet skiller seg ut med et hyggelig og
imøtekommende mannskap hvor man alltid
føler seg velkommen. Ombord tilbys fine
handlemuligheter til hyggelige sjøpriser,
intim kafè, evt. restaurant med måltider for
enhver lommebok. Vi avsetter litt tid i
Strömstad og på Nordby for kafferast og
shopping. Ta kontakt med oss vedr.
avgangstiden og påstigning.

Sandefjord. Foto: Helge Høifødt, Wikimedia
Commons

Strømstad
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TUR 10

Pr. person 795,-

Prøysen
Hamar

Inkl: buss, inng., guide, middag.
Grupper avgang etter avtale.
Oslo

Alf Prøysen – 104 år
Grunnsteinen til nye Prøysenhuset ble lagt
ned 23/07-2013, av vår tidligere statsminister
Jens Stoltenberg. Det nye Prøysenhuset sto
ferdig i juli 2014. Alf Prøysen var en av våre
mest folkekjære kunstnere og hans udødelige
viser gikk inn i hjertet på alle typer mennesker. Hvem husker ikke visene: Graset er grønt

Prøysenstua

for alle, Blåklokkevikua, Du skal få en dag i
”mårå” osv. Med det nye Prøysenhuset vil du
få et nytt innblikk i Alf Prøysens livsløp og
hva han sto for.
Avgang Oslo kl. 09.00. Friv. kafferast på
veien, omvisningen starter på det nye
Prøysenhuset kl. 12.00, med lokal guide. Vi
må også avlegge gamle kjære Prøysenstua et
besøk. Herfra stammer visen Steinrøysa nedi
bakken. Vi forlater ”Prøysenland” og setter
kursen over Mjøsbrua og gjennom den hvite
by, Gjøvik, og skal ha middag, dessert og
kaffe på trivelige Osbakken Pensjonat ved
Skumsjøen/Lygnasæter. Hjemturen går over
Hadeland og med gode ”Prøysenminner”.

TUR 13
Krødern
Sigdal
Modum

Oslo

Pr. person 795,Inkl. buss, Lauvlia, middag.
Avgang: 6/8, 10/9
Stengt mandag før og etter
skoleferien.
Grupper avgang etter avtale.

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

Kunstnerdalen
Dagstur med gullaldermalerne, i Norges kunstnerdal, og med Theodor Kittelsen som den
sentrale. Prikken over i’en får vi i en fin fjelltur
fra Eggedal over Norefjell.
Avgang Oslo kl. 10.00. Turen går over Drammen og rett til Blaafarveværket for en frivillig
kafferast i den intime lille kaffestuen. Fortsetter til Theodor Kittelsens hjem, Lauvlia, ligger
nydelig til ved innsjøen Soneren. Guiden tar
imot og vi får en omvisning i dette romantiske
kunstnerhjemmet. Theodor Kittelsen flyttet hit
i 1899. Huset er dekorert med malerens egne
utskjæringer og motiver. Peisestua er bevart
original mens resten av miljøet er gjenskapt.
Her ble motivene fra Andersnatten og Baanberget til «Soria Moria Slott» skapt. På Lauvlia
er det også salg av reproduksjoner, plakater og
kort. Kursen settes mot nord. Fin middag,
dessert og kaffe venter på Eggedal Borgerstue,
hvor vi også tar en titt på det spennende Bestemorsloftet som bugner av brukskunst og antikviteter fra lokale håndverkere. Fra Eggedal
kjører vi mot Norefjell, en fin fjellvei forbi
Djupsjøen. Hjemturen går over Krødsherad,
Sokna, Sollihøgda og tilbake ca. kl. 19.00.
OBS.: Lauvlia stenger ca. 20. september.

TUR 16
Rjukan
Kongsberg
Notodden

Pr. person 755,-

Skarnes
Gardemoen

Inkl. buss, omv. m/guide, film, enkel lunsj med dessert.
Grupper avgang etter avtale.

Lørenfallet
Sørumsand
Lillestrøm
Oslo

Pr. person 825,Inkl. buss, gårdsfrokost, spekemat, rømmegrøt og kaffe. Guide/
inngang øvrige steder kan bestilles mot pristillegg.
Grupper avgang etter avtale.

Historiske Rjukan

Rundtur i Stomperudbygda

Avgang Oslo kl. 09.00, ut Drammensveien
og stanser på Langebru Gjestegård for benstrekk og evt. en kaffekopp (ikke inkl.). Videre frem til Kongsberg. Variert og trivelig vei
over Bolkesjø, Gransherad, langs Tinnsjøen,
Mæl – betydningsfulle og historiske punkter
under kampen om Tungtvannet – og til Rjukan. Her kjører vi rett til Vemork, ny buss
skal ta oss de siste meterne opp til museet
kl.12.00. Her får vi en interessant orientering
i ca. 30 min. Vi rusler rundt for å se på utstillingene før vi samles for å se en film kl.13.30.
Lunsj blir servert i Cafè Vemork kl.14.00.
Kl.15.00 blir det buss tilbake til vår buss på
parkeringsplassen. Returen går Tinnsjøveien
via, Notodden, Meheia, Drammen og hjem.

En fin dagstur med Sørum som det sentrale.
Hvem minnes ikke den populære tegneserien
med 91 Stomperud, menig 87 og majoren,
obersten, generalen og ikke å forglemme Petra. Bjørkesalen/Hildes Gårdsbutikk på Ålgård Gård ved Sørum kirke, er ett særdeles
trivelig bekjentskap. Bjørkesalens gårdsbutikk har gode tilbud med husflid/håndverk og
mat.

“Og vi får en fin fjelltur fra
Eggedal over Norefjell”
Rjukan. Foto: G.Lanting - Wikimedia Commons

Vemork

TUR 17

Avgang Oslo kl. 09.30. Turen går via Skedsmokorset, Lørenfallet og ankomst Bjørkesalen ca. kl.10.15. Her står det klart med en velsmakende gårdsfrokost. Det meste av interiøret i Bjørkesalen er dekorert i bjørk. Etter
frokosten, og hvis været er bra, kan vi sitte
ute med kaffe-koppen og beundre gården og
den fine Sørumsnaturen. Kort rundtur i Sørum, og får med oss flere kjente “godbiter”.
Først Armoen Gård hvor “fjøsnissen” holder
til. Han har fine husflidsprodukter i tre, til rimelige priser. Videre til Blaker Skanse, festningsverk fra 1683. Rånåsfoss Kraftverk/
Bingsfoss og Sørumsand med Tertitten. Tertitten er en smalsporet jernbane, åpnet i 1896.
En flott trase mellom Sørumsand og Skulerud
Brygge. Togtur fra Sørumsand til Fossum kan
bestilles, om ønskelig. Turen tar ca. 20 min.
Bjørkesalen venter med rømmegrøt, spekemat og kaffe. God tid for sosialt samvær og
handletilbud i Hildes gårdsbutikk og der blir
det hektisk virksomhet p.g.a. et imponerende
varespekter (stakkars kassaapparatet?). Raskeste vei tilbake til Oslo.

Loco No. 7 Prydz på den gamle UrskogHølandsbanen. Foto: Wikimedia

DAGSTURER
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HØSTTURER I

Pr. person 3.995,-

TUR 128
Gausdal
Fagernes
Gol

Gjøvik

Hadeland
Krøderen
Oslo

TUR 148
Lærdal

Inkl: Buss, help., tur til Gol på fårefestivalen.
Avgang Oslo kl. 10.00.
Grupper avgang etter avtale.

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

Aurland
Flåm
Eidfjord

Hol

Pr. person 3.790,-

TUR 149

Fagernes
Rødungstøl

Sokna

Hønefoss

Kongsberg Drammen Oslo

Pr. person 5.295,-

Gausdal

Eidsbugarden

Inkl. Buss, 2 døgn help. Samt
stølsbesøk m/lunsj
Avgang: Oslo kl. 10.00.
Grupper avgang etter avtale.

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

Fagernes
Gol

Krøderen

Gjøvik
Hadeland
Oslo

Inkl: Buss, help., samt rundtur i
fjellheimen
Avgang: Oslo kl. 09.00.
Grupper avgang etter avtale.

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

20 – 22
20.
22. sept.
t Fjellet
Fj ll t i hhøstt 26
26. – 28.
28 aug. H
Hallindalens
lli d l
drakt
fjelleventyr
(Oset Høyfjellshotell)
(Rødungstøl Høgfjellshotell)

19 – 23
19.
23. aug. ValdresfjelV ld fj l
lene på sitt beste
(Gomobu Fjellstue)

Se mer informasjon på side 49

Se mer informasjon på side 57.
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Se mer informasjon på side 57

TUR 19

Pr. person 795,-

TUR 20

Mot Oslo

Sandefjord
Strömstad
Fjällbacka

Pr. person 1.095,-

Mot Oslo

Inkl. buss, guide og lunsj.
Avgang: 17/6 og 15/7
Grupper avgang etter avtale.

Sandefjord
Strömstad
Fjällbacka

Göteborg

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

Sjarmerende Fjällbacka
Fjällbacka er et tettsted i Tanum kommune.
Stedet har en lang historie som turistmål.
Skuespilleren Ingrid Bergman bodde i Fjällbacka de gangene hun besøkte Sverige.
Krimforfatteren Camilla Läckberg (Tv-serien
ˮMordene i Fjällbackaˮ er bygget på hennes
romaner) vokste opp i dette tettstedet og handlingen i mange av hennes bøker er lagt hit.

Inkl. buss, 2 R lunsj, guide og båttur.
Avgang: 22/5, 25/6 og 14/8
Grupper avgang etter avtale.

Göteborg

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

Fjällbacka til lands og til
vanns
Fjällbacka har en lang historie som turistmål.
Skuespilleren Ingrid Bergman bodde i Fjällbacka de gangene hun besøkte Sverige.
Krimforfatteren Camilla Läckberg (Tv-serien
ˮMordene i Fjällbackaˮ er bygget på hennes
romaner) vokste opp i dette tettstedet og handlingen i mange av hennes bøker er lagt hit.

Avgang Oslo 09.00. Vi kjører på gode veier
frem til Marché Solli for en kafferast (ikke
inkl.). Reiser så videre og ankomst Fjällbacka
ca. kl. 12.00. Her står vår guide klar for å ta
oss med på en spasertur gjennom Camilla
Läckbergs og Ingrid Bergmans Fjällbacka.
Kl.13.00 tar vi båt ut til Dannholmen, her
hadde Ingrid Bergmann sitt sommerparadis,
vi får guiding om Evert Taube og skjærgårdssmuglingen samtidig som vi nyter kaffe og
kake. (Båten har alle rettigheter så ønsker
dere noe annet så er det mulig). Etter 1,5 time
ankommer vi Tanumstrand Hotel som har
middagen klar kl. 14-15.00. Vi tar oss litt tid
på Tanumstrand Hotel før vi returnerer tilbake
til utgangspunktet.

Avgang Oslo 09.00. Vi kjører på gode veier
frem til Marché Solli for en frivillig kafferast
(ikke inkl.). Reiser så videre og ankomst
Fjällbacka ca. kl. 12.10. Her står vår guide
klar for å ta oss med på en spasertur gjennom
Camilla Läckbergs og Ingrid Bergmans
Fjällbacka.
Etter guidingen som tar ca. 1 time til fots blir
det tid til å rusle rundt i sjarmerende
Fjällbacka. Her finnes koselige butikker og
fantastisk miljø.
14.15 lunsj på Bryggan som ligger vakkert til
i havnen rett ved bryggekanten.
Et hyggelig opphold er over og vi tar plass i
bussen ca. 15.15 for avreise og på gode veier
er vi tilbake i Oslo ca. kl. 17.30.

Ingrid Bergmann parken Fjällbacka

Fjällbacka Skjærgård. Foto: Chell Hill - Wickimedia

Fjällbacka kirke. Foto: Chrumps. Wikimedia

Fjällbacka ©Wikipedia

DAGSTURER 11

TUR 24
Tyrifjord
Hotell

Oslo

Pr. person fra 855,Stengt alle mandager unntatt i tiden 17. juni - 19. aug.
Grupper avgang etter avtale.

Blaafarveværket

Blaafarveværket
Utstillinger og opplevelser i mer
enn 50 år.
Etter vår oppfatning en fin turkombinasjon.
Blaafarveværkets historie fra 1776, og med
koboltmalm i Skuterudåsen, var i drift helt
fram til århundreskiftet 18-1900. Strekningen
fra Blaafarveværket til Eggedal, populært kalt
”KUNSTNERDALEN”, vakte interesse for
norske kunstnere. Blant de mer kjente var
Fritz Thaulow og Chr. Skredsvig. Stedet og
dalen har senere blitt et distrikt hvor mange
kjente kunstnere fant inspirasjon. Blaafarveværket har et nydelig parkanlegg ned mot elven Simoa. Kunstutstilling i hovedbygningen.
For dem som vil en tur opp til gruvene kan
det ordnes.
Avgang kl.10.00. Turen går ut Drammensveien, via Drammen og ca. kl.11.00 Blaafarveværket. God tid til å oppleve Blaafarveværket
med de forskjellige tilbud og utstillinger.
Hovedutstillingen: "Hjemmets skatter".
Vi er også oppom Nyfossum og «gamle butikken» ved Haugfossen

Blaafarveværket
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TUR 24 Alt.1

Pr. person 855,-

Evt. frokostbuffet ved ankomst + kr 135,-

09.30: Avgang Oslo
11.00: Ankomst Blaafarveværket
11.15: Historisk omvisning med besøk i
“Den Blå Butikk” og introduksjon
til årets utstillinger.
12.15: Maleriutstillingen: "Hjemmets
skatter".
13.00: Svinestek med surkål og tilbehør,
kaffe og bløtkake på Værket.
14.00: Haugfosstråkka. Et stopp ved
butikkene og utsikten over
Haugfossen.
15.00: Til Nyfossum (5. min.).
I hovedbygningen permanent utst.
av Ida Lorentzen.
16.00: Hjemreise via Sollihøgda.

TUR 24 Alt.2 Pr. person 1.100,09.00: Avgang Oslo
10.15: Ankomst Blaafarveværket til
frokostbuffet.
11.15: Historisk omvisning med besøk i
“Den Blå Butikk” og introduksjon
til årets utstillinger.
12.00: Årets kunstutstilling:
”Fornemmelser av natur” – Lul
Krag ogTone Indrebø
12.45: Til koboltgruvene
13.:15 Lunsj i Gruvekroa: karbonader
med løk, rødbeter, agurk, stuede
poteter, ferskt rugbrød, kaffe og
hjemmelaget lefsekling.
14.15: Th. Kittelsen museet med
temautstilling (inkl). Tillegg omv.
15.00: Historisk gruvetur, ca. 1,5 time
16.30: Hjemreise via Sollihøgda.

TUR 24 Alt.3 Pr. person 1.025,Evt. frokostbuffet ved ankomst + kr 135,-

Nordgruvene på Skuterudsåsen, ett av de
enorme dagbruddene ved Blaafarveverket.
Foto: Sindre Skrede (2005). Wickimedia

10.00: Avgang fra Oslo
11.00: 11.00: Ankomst Koboltgruvene.
11.10: Gruvetur og gruveost. Gruvetur
med guide og en smak av
gruveosten inne i gruva.
13.00: Lunsj i Gruvekroa: Svinestek med
tilbehør, kaffe og bløtkake.
14.00: Avreise til Haugfoss
14.30: Haugfosstråkka. Besøk på
Haugfosstråkka med utsyn over
Haugfossen og den sjarmerende
butikken. Muligheter for å spasere
ned til Værket, tar ca. 6-7 min.
med en tur innom “Den Blå
Butikk”
15.10: Årets kunstutstilling:
”Fornemmelser av natur”
– Lul Krag ogTone Indrebø
16.00: Hjemreise via Sollihøgda.

Spis og bo i idylliske
omgivelser

18. mai - 22. september 2019 • blaa.no
Guidede turer til glassgulvet og hengebroen i
Koboltgruvene hver dag.

• Kafeer med hjemmelaget mat
• Spennende butikker
• Størst på koboltblått glass
• Kun 75 km fra Oslo!

Hjertelig velkommen til Sanngrund!
Velkommen til en nydelig middag, en lett lunch eller bare en god
kopp kaffe og en kakebit. Ønsker du å leie en hytte? Vi tror du vil
trives hos oss! Våre nyeste hytter er moderne innredet med f.eks.
fullt kjøkken, to soverom og wiﬁ/TV.

Sanngrund Servering & Overnatting AS
Oslovegen 910, 2100 Skarnes
telefon 62 96 46 60
www.sanngrund.no

Årets kunstutstilling:
Nyfossum:
Kittelsenmuseet på
”Fornemmelser av natur” ”Skjæringspunkter”
Koboltgruvene med
– Lul Krag og
– Aslaug M. Juliussen Norges største
Tone Indrebø
utstilling

Blaafarveværket • Koboltveien 11 • 3340 Åmot
Tlf 32778800 • www.blaa.no •

blaafarveverket

SKAGENSGÆST
Besøk kunstnerbyen Skagen
Kombiner ferie i koselige Skagen med en 4-stjerners
hotellopplevelse og bo i naturskjønne omgivelser
på Color Hotel Skagen, med naturen rett utenfor døren.
Benytt hotellets mange fasiliteter og nyt kvelden
med god mat og kansje en drik i baren etterpå.
Huspianist underholder hver kveld med alt
fra jazz til klassisk musik.
Les mere på skagenhotel.dk

be my guest

DAGSTURER 13

TUR 25
Hurdolssjøen
Gardermoen

Årnes

Sørumsand
Oslo

Pr. person 915,-

TUR 27

Pr. person 795,-

Skarnes

TUR 29

Pr. person 795,-

Elverum

Inkl: buss, kaffe/kake, forestillingen, spekemat/rømmegrøt.
Grupper avgang etter avtale.

Lillestrøm

Oslo

Inkl. buss, liten lunsjbuffet og
byguide.
Grupper avgang etter avtale.

Nord Odal

Inkl. buss, guide, entr. musèet,
middag.
Grupper avgang etter avtale.

Oslo

“Prøysen og kjærligheta” på Kjenn din By
Bjørkesalen i Sørum
En liten rundtur utenom det vanlige.
Avgang Oslo kl. 10.00 via Lørenfallet til Ålgård Gård ved Sørum kirke. Sangeren Kristin
Seim Buflod og fortelleren Marit Jacobsen
ønsker velkommen til en unik opplevelse.
Gruppen “Mora, dottera og mainnfolket”
fremfører en forestilling med utgangspunkt i
Alf Prøysens viser og tekster. Gjennom Kristins sang og Marits fortellerkunst blir man tatt
med på en spennende reise der man lærer å
håndtere både kvinnfolk og mannfolk. Forestillingen varer ca. en time. “Prøysen og kjærligheta” spilles i Bjørkesalen.
Hildes gårdsbutikk i forbindelse med Bjørkesalen overvelder alle med sitt varespekter.
Rømmegrøt og spekemat serveres innen
hjemreise. Bjørkesalen har alle rettigheter.

Avgang kl. 10.00. Turen tar for seg det nye i
Stor-Oslo.
Byguide forteller detaljerte og muntre
skildringer om det vi passerer. Turen starter i
Holmliaområdet i øst og avslutter med
Lysaker i vest. Thon Hotel Europa står klar
med liten lunsjbuffet.

Oslo. Foto: Wasielgallery. Wickimedia

Bjørkesalen
Vigelandsparken, Foto: Artico2, Wikimedia.

Oslo
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Historiske Elverum med
Skogmuseet eller Tatermuseet og Glomdalsmuseet
Historiske Elverum med Skogmuseet eller
Tatermuseet og Glomdalsmuseet
En gammel "traver" av en dagstur. Norsk
Skogmusèum, Norges eneste spesialmuséum
for skogbruk, jakt og fiske. Musèets store
akvarium for alle sorter av ferskvannsfisk er
imponerende. Elverum, "den nye byen ved
Glomma". Historisk har Elverum hatt stor
betydning for landets forsvar, med sine
mange forsvarsverk.
Avgang Oslo kl. 09.00. Vi reiser direkte til
Marchè, Espa, for kafferast (friv.). Videre
langs Mjøsa, mot Romedal og ankomst
Skogmusèet ca.12.00. Guiden, tar oss med på
en rundtur på musèet. Alle årstider egner seg
for et besøk. Her finner du innslag, fra jakt og
fiske i de varme sommermånedene til fine
motiver fra de snørike og kalde vintrene. Fra
Skogmuséet kjører vi til Elverum sentrum. Vi
ser blant annet Christiansfjeld Festning fra
slutten av 1600-tallet. Vi minnes aprildagene i
1940 hvor bombene falt over Elverum.
Reisen går ned Romedal til Milepelen
Vertshus i Nord-Odal hvor det er duket for en
solid middag. Kursen settes hjemover via
Skarnes.

TUR 31

Pr. person 895,-

Oslo

Fredrikstad
Halden

TUR 32

Pr. person 795,-

Oslo

Inkl. buss, kaffe/vaffel, omv. Rød,
middag.
Grupper avgang etter avtale.

Fredrikstad
Halden

Inkl. buss, guide som beskrevet
samt middag.
Grupper avgang etter avtale.

”Gamlebyen” hvor vi får nok en guidet runde
som avsluttes ved Restaurant MajorStuen og
dagens middag. (Biffgryte med kake og kaffe). Etter middagen får vi 1 time på egenhånd
til å utforske Gamlebyen. Vi kan bl.a. besøke
Kongens Torv, Kommandantgården, gallerier
m.m. lsegrans historie strekker seg langt tilbake i tid, og øya har stått sentralt i Østfoldregionen helt tilbake til middelalderen. Navnet Isegran opptrer første gang i en islandsk
krønike i 1287. På denne tiden fortelles det at
Isegran var borganlegget til jarlen Alv Erlingsson. Han var sysselmann i Borgarsysle
og en mektig mann på slutten av 1200-tallet.
Han drev blant annet kapervirksomhet i Skagerak og Kattegat under kriger mot Danmark
og hanseatene. Myten vil ha det til at denne
sagnomspunne jarlen skal ha hatt en borg på
Isegran. Nå er det aldri gjort funn av denne
borgen, ei heller er det mye kildemateriale fra
middelalderen som kan si noe sikkert om det
har vært en borg der.

Festningsbyen Halden med
godbiter

«Anno 1721» med
Fredrikstad og gamlebyen

Avgang kl. 09.00. Vi tar ut Mosseveien, forbi
Sarpsborg direkte til Halden og inn på tunet
til Rød Herregård. Besøker først
Herregårdskroa med kaffe og vaffel.
Interessant omvisning med lokalguide som
må bestilles. Deretter en uformell by-rundtur
før vi reiser opp til Fredriksten Festning for
litt tid på egen hånd. Alltid en storartet
opplevelse. Avslutter med populære
“Haldentallerken” med dessert og kaffe på
Festningsrestauranten. Returen går over
Skjeberg, Fredrikstad, Råde og Vestby. Omv.
på Fredriksten kan ordnes mot pristillegg.

”GAMLEBYEN” I FREDRIKSTAD, grunnlagt av Kong Frederik II på 1500-tallet er om
mulig blitt et enda større reisemål etter innspillingen av TV-serien "Anno 1721". Fredrikstad er i dag en av Nord-Europas best bevarte festningsbyer.

Fredriksten festning

Fredrikstad, Gamlebyen, Foto: Chris Nyborg, Wikimedia Commons

Avgang Oslo kl. 09.00.
Vi møter guiden på Isegran som tar oss med
på en historisk vandring. Isegran ligger nydelig til i elveløpet mellom Gamlebyen og Kråkerøy i Fredrikstad. Etter vandringen går vi
samlet til bussen som bringer oss over til

Halden sett fra festningen. Foto: Øyvind Holmstad

DAGSTURER 15

TUR 36
Hønefoss

Oslo
Blaafarveværket

Pr. person 300,Inkl: buss.
Avgang: Hver onsdag fra 5/6 til
18/9. Se info. tur 24.
(Stengt mandager)
Grupper avgang etter avtale.

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

Enkel tur til Blaafarveværket
Utstillinger og opplevelser i mer enn 50 år.
En dagstur som er gjort svært rimelig. Deltagerne kan ta med seg nistepakke eller ordne
med kjøp av mat på Blaafarveværkets kafé.
Turen går over Drammen til Blaafarveværket.
Opphold 4-5 timer eller etter gruppens ønske
7-8 t.
Utstilling i 2019 «Fornemmelser for natur»
med billedkunstnerne Lul Krag og Tone Indrebø, har en naturlig tilknytning til Blaafarveværkets eget vakre landskap. Begge årets
kunstnere har nære relasjoner til natur.

Samtidskunstneren Tone Indrebø (f. 1954)
arbeider med den intime østlandsnaturen,
hennes egen utsikt fra stuevinduet mot Nordmarka. Hun fordyper seg i motivet, legger lag
på lag, bygger opp billedflaten til skulpturelle
formasjoner. Uttrykket av bildene blir tilslutt
en fornemmelse av naturen.

TUR 37

Pr. person 695,-

Flå

Inkl. buss, entr. Bjørneparken.
Grupper avgang etter avtale.

Sokna
Sigdal

Oslo

Sylling

Bjørneparken på Flå
Lul Krags (1878-1956) skildringer med kull
og tusj, inspirert av kinesisk kunst, gir sterke
fornemmelser av den storslagne vestlandsnaturen. Lul Krag var en kunstner som brukte
sitt indre kunstneriske kompass, hun fulgte
ikke trendene, og ble derfor glemt. Årets utstilling viser den hittil største utstillingen av
Lul Krags arbeider.
Hovedhuset på Nyfossum har blitt et permanent
museum med Ida Lorentzens kunst med motiver
hentet fra Nyfossum. Livet på Nyfossum tilhører fortiden, men gjennom Ida Lorentzens pasteller kan vi få del i noen av de intense øyeblikkene man kunne ha opplevet i dette huset.

Bjørnen - kongen blant Norges villdyr kan vi
sjelden se på nært hold, selv om den tidvis viser
seg i skogstrakter spesielt i Trøndelag. I
Bjørneparken i Flå kan vi virkelig på nært hold
iaktta storbamsene og i 1997 ble det født
bjørnunger. Et enestående tilfelle at bjørnen
formerer seg i fangenskap.
Avgang Oslo kl. 08.00. Turen går over
Hønefoss og med en frivillig stopp på Rustad
Kafé på Sokna. Videre følger vi gamle veien
langs Krøderen og ankomst Bjørneparken ca. kl.
11.30. (mating av bjørnene og elgene). Vi har
rikelig tid til å titte på de andre dyrene og få en
fin opplevelse mens dyrene rusler rundt i et trygt
område. Opphold i parken 3 timer. Kafeteria ved
inngangen. Raskeste vei hjem.

Foto: Sindre Skrede. Wikimedia Commons

Foto: C. Hill, 2012. Wikimedia Commons
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TUR 39

Pr. person 795,-

TUR 40
Oslo

Hadeland
Hønefoss
Krødsherad
Oslo

Inkl. Buss, omv., enkel serv. på
Villa Fridheim, lett kåseri på
Veikåker samt 2-retters middag
m/kaffe.

Eventyrslottet Villa Fridheim
med «godbiter»
Villa Fridheim ble påbegynt 1890, og var
ferdig i 1892. Byggherren brukte kun to år på
å bygge denne store villaen. Dette var
datidens ferdighus – elementene ble laget i
Drammen, fraktet med Krøderbanen opp til
Krøderen og videre med båt til Bjørøya. Villa
Fridheim ble bygget av Svend Haug, som
hadde en stor trelastforretning i Drammen.
Som du kan se, hentet han mange ideer i det
store utland. Innlagt vann og sentralfyring
med damp, gjorde dette til et svært moderne
hus.
Avgang Oslo kl.10.00. Over Sollihøgda,
forbi Hønefoss, Sokna, Hamremoen og rett til
Bjøreøya, med Villa Fridheim. Enkel
servering ved ankomst. Så følger en
interessant omvisning i «Kråkeslottet».
Rikelig tid til utforsking på egenhånd. Man
blir så grepet av inntrykkene både ute og
inne, at tiden bare løper fra en. Men kl. 13.30
går bussen nordover til Veikåker Gård hvor
Hanne Høne tar imot med en historisk
informasjon om stedet. Dyr, arkitektur,
salgsvarer i skjønn blanding. Litt
«småsnadder» til hjemveien er ikke å forakte.
Også her løper tiden fort, og kl. 14.45 går
bussen til Sole Gjestegård for middag kl.
15.00. Her får vi en flott utsikt over
Krøderen. Hjemturen går via Hønefoss,
Jevnaker, Roa og tilbake i Oslo ca.kl.18.30.

Drammen

Pr. person 835,Inkl. buss, guide, middag.
Entr. kirke og Minnehallen ikke
inkl.
Grupper avgang etter avtale.

Larvik
Stavern

Kunstnerbyen Stavern
Stavern ble av Herman Wildenvey døpt til
«Norges Smilehull».
Vakker, gammel og tradisjonsrik by med sin
pittoreske idyll, grunnlagt som marinehavn
under navnet Frederiksværn. Her hadde sjøhelten Tordenskiold sitt hovedkvarter. I Stavern skjer det alltid noe. Her er kunstutstillinger, båtfestivaler, m.v. I nærområdet ligger
Minnehallen, Fredriksvern, Byparken, Citadellet, Stavern kirke m.v. I sommertiden er
det en mengde salgsutstillinger i form av keramikk, billedhuggerkunst, tekstil, grafikk,
glass, litografi m.v.
Avgang Oslo kl. 09.00. Første stopp blir
Marchè, Grelland, for frivillig kafferast. Herfra tar vi raskeste vei til Stavern. Ankommer
ca. kl.12.30, her venter vår lokalguide, som
tar oss med på en interessant omvisning.
Det kan også være fristende å spasere en tur
langs brygga.
Besøket i Stavern avsluttes med middag på
Hotell Wassilioff.
Hjemveien går raskeste vei tilbake til utgangspunktet.

TUR 41
Oslo
Hokksund
Vestfossen
Kongsberg

Pr. person 895,Inkl. buss, K/R, 2x entr. +omv.,
middag.
Kirken entr. ca. kr. 50,-, ikke inkl.
Liten orgelkonsert ca. kr. 1.500,Grupper avgang etter avtale.

Fossesholm Herregård Kongsberg med Ski- og
Bergverksmuseet
Fossesholm Herregård, et av landets største
klenodier fra 1700-tallet. Herregården ligger
sentralt ved Vestfossen i Øvre Eiker.
Fossesholm fra år 1540 har i de siste år vært
under betydelig restaurering. Fossesholm var
en av landets største eiendommer med hele
200.000 mål. Gårdens historie går tilbake til
middelalderen. Eiere har vært høvedsmannen
på Akershus, Peder Hanssøn Litle, stattholder
Hannibal Sehested og statsråd Jørgen von
Cappelen. Gården er i dag en stiftelse med
eget styre, hvor Eiker Historielag, Øvre og
Nedre Eiker kommuner og Buskerud fylke er
representert.
Avgang Oslo kl.09.00. Gjennom Drammen
og direkte til Fossesholm for kaffe/
rundstykker. Blir så mottatt av guide for
omvisning. På Fossesholm er det egen
avdeling for brukskunst både med henblikk
på utstilling og for shopping. Så reiser vi
videre til Kongsberg for besøk på Ski- og
Bergverksmusèet. Middag, dessert, kaffe på
Glade Kongsberg Kro. Hjemtur over
Drammen og Asker.

Villa Fridheim
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TUR 42

Pr. person 1.120,-

Hokksund
Kongsberg
Vestfossen
Eikern
Eidsfoss

TUR 43

Pr. person 795,-

TUR 44

Inkl. buss, K/R, guide, Eikermeny
med arr.
Grupper avgang etter avtale.

Inkl. buss, liten lunsjbuffèt og byguide.
Grupper avgang etter avtale.

Notodden

Ulefoss

Gamle Eidsfos Jernverk med Gamle Oslo
Kolberg Gård
Avgang Oslo kl.09.00. Turen går via
Drammen, Hanekleivene til Eidsfoss. Kaffe
og rundstykker på Gamle Eidsfoss Kro før
guiden kommer og henter oss for en
interessant omvisning på det gamle verket.
(Jernstøperi). Langs Eikeren via Vestfossen
med Kolberg Gård. Her opplever vi et
kulturhistorisk møte, ”Kongene kommer”.
”Åh, er vi heldige vil spennende ting skje”!
Forestillingen avsluttes med en ”Eikermeny”
med tilbehør. (Besøket tar 2-2,5 timer). Hvis
ønskelig reiser vi innom Nøstetangen
Glassverk på tur hjem. Retur via Drammen.

Pr. person 1.095,-

Oslo

Oslo

Oslo

En kort grei dagstur hvor gamle Oslo er det
sentrale.
Avgang kl. 10.00. Turen kjøres med
lokalguide. Vi får med oss en del om
Bekkelaget, Gamlebyen, Vålerenga, Kampen,
Tøyen, deler av Grünerløkka, Frogner og
Homansbyen. Turen avsluttes med liten lunsj
på Kafè Europa.

inkl. buss, kanaltur samt middag
m/kaffe om bord.
Avgang: 27/6, 18/7 og 8/8
Grupper avgang etter avtale.

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

Norges vakreste eventyr
- Telemarkskanalen
Her får man oppleve en av Norges store
turistattraksjoner. Denne storslagne vannvei
med sitt 100 års jubileum i 1992. En virkelig
historisk transportåre, som dokumenterer
førsteklasses ingeniørkunst. Historien
forteller at det tok 500 mann 5 år å fullføre
byggingen av sluseanleggene.
Telemarkskanalen skiller seg ut fra de øvrige
kanaler i Norge og Sverige, da de fleste
slusene blir sluset med håndkraft.
Ved hjelp av 18 slusetrinn fordelt på 8
sluseanlegg er det en løftehøyde på 72 meter
over havet. Dette fra Skiensfjorden like inn til
foten av Hardangervidda. På denne turen
benytter vi sjarmerende M/S «Telemarken»
som seiler i de aller vesentligste sluseanlegg
som Lunde, Vrangfoss, Eidsfoss og Ulefoss.
Avgang Oslo kl. 09.00. Turen går over
Hokksund, Kongsberg, Notodden og langs
Heddalsvatnet fram til hyggelige Norsjø
Hotell. Her anledning til å kjøpe kaffe,
rundstykker, wienerbrød og hygge seg i vakre
salonger eller ute på den elegante
solterrassen. Fra Norsjø kjører vi videre med
bussen via Ulefoss opp til Lunde. Her har
M/S Telemarken, avgang kl. 13.45. Vi
opplever et ca. 3 timers fantastisk kanalcruis
med de aller mest spennende sluseanlegg.
Lunsj om bord. Ankomst Akkerhaugen
Brygge. kl. 17.30, Returen går over Meheia,
Skollenborg og tilbake i Oslo ca. 19.30.
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TUR 47

Pr. person 695,-

Oslo

Larkollen
Sarpsborg

Inkl. buss, middag.
Grupper avgang etter avtale.

byvandring i de mange gågater.
Bussen tar oss ut til Gamlebyen og en god middag inntas på Restaurant MajorStuen.
Etter en «minnerik» Fredrikstad-dag returnerer
vi raskeste vei til utgangspunktet.

Fredrikstad

Pr. person 695,-

Oslo

Inkl. buss, middag.
Grupper avgang etter avtale.
Tønsberg
Husøysund

Fredrikstad

Ferieparadiset
Borge Hotell v/ Husøysund

Den gamle «Plankebyen» er et begrep for mange. Hvem husker ikke legenden «Stabbur Nilsen» med Stabburet. Byen hadde et fotballag i
toppklasse, hvem husker ikke rødbuksene med
«Bryna» i spissen.
Avgang Oslo kl. 10.00. På veien mot Fredrikstad tar vi en festlig vei, vekk fra kjedelige og
stressende motorveier. Vi kjører via Vestby,
Kambo og gamle veien til Moss. Fortsetter via
Melløs Stadion. Ved Rygge tar vi veien ut mot
Saltnes, og tettstedet Engelsviken.
Her tid for en friv. kafferast. Engelsviken er et
lite sted med fin skjærgård og vakre omgivelser.
Vi får med oss seilerparadiset Hankø, passerer
tettstedet Gressvik og inn til Fredrikstad.
Vi stanser i sentrum, god anledning til shopping/

TUR 49

Fredrikstad kirke. Foto: Bjoertvedt Wikimedia Commons

Deilig ved Husøysund i ytre Oslofjord.
Omgitt av en prektig hage ned mot fjorden
samt et utendørs oppvarmet svømmebasseng.
E18 leder ut fra Oslo til Drammen hvor vi
finner RV 319 langs Drammensfjorden,
gjennom Svelvik, langs Sandebukta. Finner
igjen gamle E18 og Sandekroa for en
benstrekk. Følger så «gamleveien» via
Holmestrand, Horten, Åsgårdstrand og
kommer «bakveien» inn i Tønsberg. Tar så en
liten runde rundt på vakre Nøtterøy, over
Knarberg og ut til Borge ved Husøysund. God
middag venter i gamle tradisjonsrike salonger.
God tid til avslapping i den prektige hagen.
Raskeste vei hjem.

Husøy t.h., Jarlsø t.v. Foto: Peter Fiskerstrand.
Wikimedia Commons

Fredrikstad. Foto: Thomas M. Hansen - Wikimedia Commons

Fra spisesalen Hotell Borge. Foto fra hotellets
hjemmeside

#MJNFEQÌFOSFJTFHKFOOPONBU NVTJLLPHGPSUFMMJOHFSPHNUEF
EBOTLOPSTLFLPOHFSVOEFSEFSFTCFTLQÌ&JLFSQÌPH
UBMMFU4ÌLPNTPN(SFWFSPH(SFWJOOFSGSBFOTWVOOFOUJEPHCMJ
TFSWFSUFOSFUUFSTNFOZPHPQQMFW,PMCFSH(ÌSENFETQFOOFOEF
BUNPTGSF
Velkommen til Kolberg Gård på Eiker.
www.kolberg-gaard.no
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TUR 55
Rjukan
Kongsberg
Notodden

Pr. person 725,-

TUR 56

Pr. person 895,-

TUR 57 NY

Eidsvoll

Inkl. buss, 2 r. middag.
Avgang: 17/8 og 14/9

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

Fjelltur Kongsberg - Tinn Rjukan - Gaustatoppen
En av våre virkelige favoritturer.
Avgang Oslo kl. 08.30, ut Drammensveien og
stanser på Langebru Gjestegård for kaffe og
rundstykker (friv.). Videre frem til Kongsberg.
Variert og trivelig vei over Bolkesjø, Gransherad, langs Tinnsjøen, Mæl – betydningsfullt og
historisk punkt under Tungtvannssabotasjen –
og til Rjukan. Her tar vi en liten rusletur, setter
så kursen til fjells og kommer opp til foten av
Gaustatoppen som ruver 1883 m.o.h. Denne
skal vi beundre mens vi spiser lunsj på
Gaustablikk. Passerer så veiens høyeste punkt,
Flisetjønnskaret, 1.276 m.o.h. med enorm utsikt. Nedstigningen til Tuddal er også vakker.
Senere drar vi over Notodden, Meheia, Skollenborg, Drammen og hjem.

Inkl. buss, 2 x entre, omv. enkel
lunsj.
Grupper avgang etter avtale.

Hønefoss
Hole
Tyrifjord

Pr. person 400,-

Eidsvoll

Oslo

Kistefoss Kunstmuseum og
Kjærraten i Åsa
Avgang Oslo kl. 10.00.
Tar opp Nittedal, Lunner, over til Jevnaker og
finner skilting til Kistefoss Museum.
Her møter en bestilt guide til 3/4t omv. i
Industri museet (gammelt tresliperi med drift
fra Randselven) eller Skulpturparken eller
Kunsthallen (skiftende utstillinger hvert år).
Altså 3 alternativer. Men der er også
anledning til å bare gjøre selvstudier på egen
hånd. Stedets kafé byr på dagens lunsj.
Fra gammelt av ble masse tømmer fra
Randsfjord-distriktet fløtet ned langs
Randselven til Tyrifjorden på Ringerike og til
Åsa. Her ble det bygget en Kjærrat for å
bringe trelast opp og over Krokskogen til
gamle Kristiania.
I Åsa blir det omv. og info om denne
transportform. Så går turen tilbake til
utgangspunktet.

Inkl: Inng. og buss.
Avgang: 7/7 og 4/8
Grupper avg. etter avtale.

Hønefoss
Hole
Tyrifjord

Oslo

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

Kistefos -museet
De historiske bygningene etter A/S Kistefos
Træsliberi er innlemmet i Industrimuseet,
hvor det gamle tresliperiet er hjertet i den
historiske formidlingen.
Avgang Oslo kl. 11.00. Flott rundtur over
Sollihøgda, Kistefos, Hadeland og hjem.
4 timer til disposisjon.
Skulpturparken er en del av de store
grøntarealene som tilhører Kistefos, og den
inneholder skulpturer av norske og
internasjonale samtidskunstnere. Flere av
skulpturene gir en interaktiv og leken
opplevelse.
Kunsthallen viser en ny utstilling hvert år.
Utstillingene byr alltid på eksepsjonelle
muligheter til å stifte bekjentskap med
innflytelsesrike og viktige kunstnere.
Sommeren 2019 åpner Kistefos en ny
spektakulær museums bygning.
Kistefos har også en koselig kafé, som holder
fokus på kvalitet, smak og gode råvarer, og en
museumsbutikk med et variert utvalg.
Faste omvisninger inkl. i billettprisen søndag:
13.00: Tresliperiet
14.00: Kunsthallen
15.00: Skulpturparken

Fra Gaustatoppen

Gautstatoppen. Foto: Arild Støa
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TUR 64

Pr. person 940,-

TUR 67

Oslo
Örje

Årjäng

Inkl. buss, båttur, middag.
Avgang: 8/7 og 5/8.
Grupper avgang etter avtale.

Åmål
Vänern

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

Dalslandskanalen, ”verdens
vakreste kanalreise”
Dalslandskanalen er av "skjønnere" kalt verdens vakreste kanalreise og det med rette.
Avgang Oslo kl. 07.30 Turen går over til Ørje,
direkte ned til Billingsfors hvor M/S Storholmen eller M/S Dalslandia venter. Vi får nå
oppleve en nydelig natur uten sidestykke. På
strekningen ned/opp til/fra Håverud seiler vi
gjennom 20-talls sluser og opplever historiske
fortidsminner og avslutter turen med seilas
gjennom verdensberømte "Akvedukten" som
det finnes kun 5 stk. av i hele verden. Under
båtturen får vi ypperlig guiding via skipets
høyttaleranlegg, og får servert "Dalslands-middag" med kaffe i spisesalen hvor bord er reservert for den enkelte gruppe. Båten er framme i
Håverud kl.16.00, og stedet er en perle med et
imponerende kanalanlegg, kanalmuseum, laksutsalg, og suvenirbutikker og til slutt den imponerende Dalsland Næringslivsutstilling.
Hjemtur over Åmål og Ørje.

Dalskanalen

Skarnes
Årnes

Oslo

Lillestrøm

Pr. person 895,Inkl. buss,entr., guide, lensefrokost,
middag.
Mandager stengt.
Grupper avgang etter avtale.

Fetsund Lensemuséum
En kort variert dagstur med fine partier fra
Akershus. Avgang Oslo kl.10.00. Turen går
over Lørenskog, Lillestrøm og til Fetsund
hvor Lensemuséet ligger vakkert til ved
Glomma. Umiddelbart etter ankomst blir det
servert solid “Lensefrokost” i Trådbua hvor vi
blir hilst velkommen. Senere omvisning rundt
på muséet og i området med trivelig
lokalguide. Lensemuséet var en enestående
arbeidsplass i norsk industrihistorie.Vi får her
en virkelig innføring i hvilken spenning og
atmosfære det hersket her når fløtingen var på
det travleste. Fra Festund reiser vi til Mortens
Kro/Olavsgård hvor vi får servert dagens
middag.

Fetsund lenser Foto: Jan Danning

Fet kirke. Foto: Anders Fagerjord. Wickimedia

RES MED SEKELSKIFTES BÅTEN
M/S STORHOLMEN
EƩ av världens vackraste sjösystem nämligen
Dalslands kanal.
En resa med M/S STORHOLMEN är en
upplevelse som bara eƩ 120-årigt fartyg kan ge!
Hon är äldsta turbåten som trafikerar
Dalslands kanal.
Våra gäster avnjuter en god lunch där laxen
kommer från Norge och är rökt lokalt i Håverud.
Vi har fullständiga räƫgheter!
Guidning/story telling och en
fantasƟsk naturupplevelse.
100 personer rymmer båten och
restaurangen 48 personer per siƩning.
Väl möƩ hälsar Familjen Holmedahl
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TUR 71

Pr. person 1.045,-

Pr. person 945,-

Oslo

Oslo

Inkl. buss, Kosterbåt, lunsj.
Avgang: 14/6 og 10/7
Grupper avgang etter avtale.

Sandefjord

TUR 72

Halden
Strömstad

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

Skjærgårdsparadiset Koster
Kom til Koster - den gammeldagse sommerøya med skranglete sykler. Det mest uberørte
sommerparadiset du kan komme til. Fri for biler og de fleste bekvemmeligheter. Kosterøyene, et av de mest idylliske skjærgårdsparadisene i hele Skandinavia. Kostersundet er prikken
over i´en, sundet som skiller Nordkoster og
Sørkoster. På Långegärde Brygge kan man se
tiden gli forbi, en knirkende pram, en sløret
havseiler, en putrende snekke. Koster er også
kjent for sitt planteliv og her har mange kunstnere funnet inspirasjon på grunn av naturen og
de spesielle lysforholdene. Vi kan ikke unngå å
nevne sagnomsuste Kostervalsen, mere kjent
enn nasjonalsangen, men valsen så ikke dagens
lys for første gang på Koster, men i Strømstad.
Komponert av herrene Svenneig og Hellstrøm
i år 1911.
Avgang Oslo kl. 08.30. Turen går mot Strømstad. Vi går ombord i Kosterbåten (avg.
kl.11.00), skipperen forteller om Kosterhavet
og øyenes historie. Vi ankommer Långegärde
Brygge hvor vi får en omv. i Hembygdsmuseet. Deretter Kostertoget som tar oss en runde
rundt øya. Vi får en god lunsj på en av restaurantene. Hva med en liten rusletur i maritime
omgivelser etter maten, før Kosterbåten henter
oss. Vi får nok en fin tur mellom holmer og
skjær tilbake til Strømstad hvor vi kjører rett til
Nordby for 1 times shopping før vi setter kursen hjemover.

Moss
Fredrikstad

Inkl. buss, båttur, omv. på øya
samt lunsj. (drikke, kake og kaffe).
Grupper avgang etter avtale.

Strömstad

Alaska – kulturskatt i
Bohuslän
Alaska, stein og blomsterhage, en kulturskatt
som vi finner 20 min. båttur fra Strømstad. Her
får vi en guidet omvisning og får høre historien
om den utrolige, Hilma. Hilma emigrerte til
Amerika og Alaska i 1897 som gullgraver og
ble der i 30 år. På øya Alaska ser vi hvordan
hun bygde sin hage på 30-tallet av sement,
stein og skjell til broer, tempel, sitteplasser og

blomsterterasser med bare hendene.
Hun bygde til og med ”Golden Gate” som vi
kan besøke på øya. Hilma ble 95 år.
Avgang Oslo kl. 09.00, etter en kort stopp på
Marchè Solli kjører vi rett til Strømstad hvor
Sehlin Charter venter for å kjøre oss til Alaska.
Her får vi en interessant omvisning og lunsj.
Etter 2,5 time på øya settes kursen tilbake til
Strømstad.
1 time til shopping på Nordbysenteret og rett
tilbake til utgangspunktet.

Alaska

Det mest uberørte sommerparadiset du kan komme til.
Fri for biler og de fleste
bekvemmeligheter.

Koster
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TUR 77

Pr. person 625,-

TUR 80

Oslo

Fredrikstad
Halden

Fagernes

Inkl. buss, båt og lunsj.
Avgang: 13/7 og 27/7
Grupper avgang etter avtale.
(tirsdag, torsdag eller lørdag)

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

Fjordtur med m/s
”Sagasund” Fredrikstad Strömstad m/mini tax-free
tilbud
Veldig populær opplevelse. Flott fjordtur med
en ytterst behagelig og komfortabel båt. M/S
”Sagasund” har fine lyse salonger, en trivelig
spisesal og båten er også ypperlig for personer
med funksjonsvansker. M/S “Sagasund” har
hyggelig og service-innstilt mannskap. Hver
tirsdag, torsdag og lørdag fra 1. april.
Avgang Oslo kl. 09.00 og båtavgang fra
Tollbodkaien i Fredrikstad kl. 11.00.
(Perioden 19/6-11/8 er avgang Oslo kl. 08.00
og Fredrikstad kl. 10.00). På denne seilingen
får vi med oss vakre Hvaler skjærgård og
senere kystlandskapet mot Strömstad.
Skipperen guider. Under båtturen serveres en
lunsj med kaffe. Ankomst kl. 13.00. I
Strömstad rikelig tid for shopping i den vakre
levende kystbyen. På hjemveien stanser vi på
Svinesund for en gunstig svenskehandel. På
gode Østfoldveier er vi tilbake i Oslo ca. 17.30.

Inkl. Buss og stølslunsj.
Avgang: 20/7, 3/8 Stølsfestival og
31/8
Grupper avgang etter avtale.

Hemsedal
Gol
Sokna

Strömstad

Sagasund

Pr. person 725,-

Oslo

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

Til seters
Stølslivet i Norge er sterkt redusert, (men i
Valdres har vi mer enn 230 aktive støler), og
på mange steder helt borte. Når vi besøker de
gamle setergrender blir vi ofte skuffet. Ofte er
de gamle tradisjonsrike bygninger omgjort til
hytter til ferieformål, kafeer m.v. Med denne
turen vil vi presentere Vasetstølen, et 200 år
gammelt stølstun som er ominnredet til et
hyggelig serveringssted. Her finner vi
husflidstogo med salg og utstilling. Vi gjør
oppmerksom på at dette er en lang dagstur,
men så opplevelsesrik og full av inntrykk at
dagen går som en røyk.

anoramaveien, som bærer sitt navn med rette
fører oss forbi kjente steder som mektige
Skogshorn, naturskjønne Flyvatnet og opp til
Krististølen. Fra denne høyden unik utsikt
over fjellheimen. Vi ankommer deretter
Vasetstølen som ligger praktfull til med front
mot Vasetvatnet, vekk fra trafikk og støy. Vi
blir hilst velkommen av vertinnen.
Stølslunsjen står klar, den består av
rømmegrøt, spekemat og kaffe. Fint å slappe
av ute med kaffen og nyte fjelluften og
utsikten. Spennende å titte innom
Husflidstugo og Stubbesetstølen for eventuell
handel og kanskje ta med litt seterrømme
hjem. Hjemturen går over Vaset med praktfull
utsikt over Slidrefjorden og Magistadåsen. Vi
kjører mot Fagernes, passerer Bagn og langs
Begnadalen med frivillig kafferast på Veikroa
Nes i Ådal. Tilbake til Oslo.

Her foregår mye av hva man
forbinder med gammelt stølsliv

Avgang Oslo kl. 08.30. Turen går over
Sollihøgda og fram til Sokna med stans på
Rustad Kafe. (ikke inkl.). Videre fram til Gol
for en beinstrekk. Turen går nå til fjells og vi
får en praktfull fjelltur mot Valdres. P

Valdress vestfjell

Vasetstølen

Vestre slidre

Valdres
Koster

DAGSTURER 23

TUR 82

Pr. person 1.095,-

TUR 83

Hamar
Gjøvik
Eidsvold
Hadeland

Pr. person 1.095,-

Hamar

Inkl. buss, båttur, middag.
Avgang: 3/7 og 31/7
Grupper avgang etter avtale.

Oslo

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

Så seiler vi på Mjøsa
Ordrett sitert Alf Prøysen. Båttur med verdens
eldste innlands passasjerdampskip er en
opplevelse. Mange mener dette må falle
kostbart.
Avgang Oslo kl. 12.00, setter kursen mot
Eidsvoll og har en liten stans på hyggelige
Nebbenes før vi går ombord i d/s «Skibladner» som har avgang fra Eidsvold Brygge kl.
14.00. Under Minnesund Bru, Skreialandet
og opp til Hamar gir ca. 3 timer seiling på vakre Mjøsa. En god middag inntas under båtturen. Her venter bussen og vi drar langs Mjøsa
over Eidsvold og
g hjem.
j

Gjøvik
Eidsvold
Hadeland

Inkl. buss, båt, rekebuffet.
Avgang: 29/5 og 21/8
Grupper avgang etter avtale.

Oslo

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

Kveldstur på Skibladner
med gla’jazz og rekebuffet
Avgang Oslo kl. 14.30. Frivillig kafferast
underveis. Ankomst Hamar i god tid før
avgang kl. 17.30. Under turen på ca. 4 timer
koser vi oss med rekebuffeten. Det er alltid
høy stemning ombord når Gosen stemmer i
med sine fengende rytmer! Ta med gode
venner til det mest tradisjonsrike
arrangementet på D/S Skibladners berømte
gla’jazz-aftener. Har sterke røtter tilbake til
Dixieland Jazz på hjuldamperne på
Mississippi. Føttene ”spreller” med i takten.

DS Skibladner

Gladjazz på DS Skibladner

Gjøvik sett fra Bergstoppen
Foto: Øyvind Holmstad fra Wikipedia.
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W W W. F R I C H . N O

VI HAR:
• Inntil 300 sitteplasser
• God og variert hjemmelaget mat med
lokale variasjoner
• Kaker fra lokale bakeri
• Rask servering og gode priser
• Egne og pene lokaler for grupper som
familieselskaper, jubileer etc.
• Store toalettanlegg med
handicaptoaletter
• Stellerom for barn
• Store parkeringsplasser for biler,
busser og trailere

Nebbenes Sørgående Kro,
Østre Hurdalveg Ormlia, 2074
Eidsvoll Verk, Tlf: 63 95 51 20

Nebbenes Nordgående Kro, Østre
Hurdalveg Ormlia, 2074 Eidsvoll
Verk, Tlf: 63 95 41 35

®

®

SPISERI MAIHAUGEN AS
LILLEHAMMER

MOTELL & SPISERI
OPPDAL AS

dale-gudbrands
gard
hundorp

®
MOTELL & SPISERI
HJERKINN AS

®

®
MOTELL & SPISERI
RUDSHØGDA AS

KAFE & SPISERI AS
DOMBÅS

®

WOODHOTEL ®

HOTEL & SPISERI AS
BRUMUNDDAL

HOTEL & SPISERI
ALVDAL AS

PEER GYNT ®
HOTEL & SPISERI AS
VINSTRA

DU RINGER VI DEKKER FOR
FROKOST, LUNSJ ELLER MIDDAG!

Velkommen!

Nebbenes AS ligger på begge
sider av E6 på avkjøringen til
Eidsvold Verk, midtveis mellom
Oslo-Hamar og Oslo-Gjøvik.
Både vi på avd. Sør og Nord har
spesialisert oss på turbusser og
dekker gjerne opp og serverer
ved bordet i egne lokaler. Vi har
ca͘ 200 sitteplasser i hver
restaurant, maten er av høy
kvalitet, ti! rimelige priser. 60
års erfaring i å betjene det
veifarende publikum stĊr bak
Nebbenes AS.

DAGSTURER 25

Turer med Aktiviteter
TUR 9
98
8

PPr.r. person 400,-

Avgang: Oslo kl. 09.00. Frivillig kafferast underveis.
Ankomst Nesbyen og Kjerringtorget, 3 timers opphold.
Avgang: 24/8 og 25/8. Grupper avgang etter avtale.

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

Kjerringtorget på
Nesbyen

Kjerringtorget
Siste helga i august hvert år fylles Nesbyen sentrum av 175 salgsboder med 250 kjerringer som
selger egenproduserte varer på KJERRINGTORGET. Her kan du kjøpe saft, ost, vafler,
sveler, honning, rømmegrøt, lefser, rømmebrød,
fløtekarameller med mer. Kjerringer selger rosemalte ting, strikkeplagg, vevde produkter,
glass, såpe, tovede produkter, quiltede saker,
broderier, hatter, luer, dukkeklær med mer.

TUR 997

Pr. person 33.785,Pr
785

Inkl: buss, halvp. Tillegg enkeltrom kr. 400,Avgang: 1. nov.
Grupper avgang etter avtale.

TUR 995

Pr. person 400,Minneverdig
Inkl. Buss.
Avgang: 2, nov. 18
dagstur
Grupper avgang etter avtale.

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

Valdres – "Rakfiskens rike"!
På Fagernes kåres hvert år landets beste rakfisk
i forbindelse med den kjente rakfiskfestivalen.
Første helgen i november (1-3/11) er det et
yrende folkeliv i denne sjarmerende bygdebyen. Hovedgatene er dekket med små og store
salgsboder og folk strømmer til fra hele landet
for å prøvesmake den etter hvert så eksklusive
fiskeretten. Bli med på rakfiskfestivalen på
Fagernes!!!
Oset Høyfjellshotell er vår base under festivalen.

TUR 202

Rakfisk servert med poteter,
lefse, rødløk og rømme.
Foto: Wikimedia Commons

Pr. person 2.795,-

Inkl. buss, 1 døgn halvp. samt billett.
Tillegg for enkeltrom kr. 300,Avgang: 24/7
Grupper avgang etter avtale.

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

Marispelet

Marispelet ved Rjukanfossen er i sannhet et
drama på kanten av stupet. Nok en gang kan
publikum få oppleve denne gripende kjærlighetshistorien om den viljesterke Mari og fattiggutten Øystein. Skuespillere og musikere
av ypperste klasse, sammen med en stor gruppe fantastiske amatører gjør dette til en begivenhet man må få med seg. Vi bor godt på
Skinnarbu Nasjonalparkhotell.
Fra Marispelet
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og kulturelle innslag
TUR
TU
R2
241
41

Pr. person 3.995,-

Spelaften 3. aug.
Ant. døgn/Hotell:
2 døgn/Dalseter

Tur Dato:
241 Fre. 2/8

Avreise:
Kl. 13.00

E-rom tillegg: kr. 200,-. Ta med tykt tøy og gjerne
skyggelue/hatt p.g.a. motsol første halvpart.
Grupper avgang etter avtale.

Peer G
P
Gyntspelet
t l t
ved Gålåvatnet

Gode
r på
billet te ltet
midt fe

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

TUR 135

Pr. person 7.295,-

Inkl: Buss, 3 døgn ½ halvp. +2 lunsjer, div.guider og teaterbiletter. Enkeltromstillegg kr. 950,-. Avgang: 28/7.
Grupper avgang etter avtale.

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

Elden på Røros og
slaget om Heilag Olav
på Stiklestad

Stiklestad med Heilag Olav
"Spelet om Heilag Olav" er kjernen i festivalen "Olsokdagene på Stiklestad" som arrangeres hvert år i slutten av juli. Spelet utvikles fra
år til år og hare et magisk grep på sitt publikum. Til nå har over 800 000 personer sett
forestillingen om Olav Haraldssons fall på
Stiklestad, som oppføres på Nordens største
og eldste friluftsteater siden 1954.

Elden på Røros
Historisk musikkteater med handling på Slagghaugene (som nå er fredet). …

TUR 407

Pr. person 2.190,-

Inkl. buss, 1 døgn 1/1pensj., teaterbilett.
Tillegg for enkeltrom kr. 300,-. Avgang: 22/6. Grupper
avgang etter avtale.

…Sceneriet er fra Den store nordiske krigen (1700-1720), beleiringen av Røros. Sterkt
stykke med hat, krig og kjærlighet.

Kristinspelet

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

Kristin – spelet
Dette om Kristin Lavrandsdatter bygger på alle 3
bøkene Kransen, Husfrue og Korset. Sel teaterlag
har ønsket å skape bilde av en sterk kvinne, som
hele sitt liv sto i kampen mellom tro og tvil, godt
og ondt, rett og galt. Kristins urolige hjerte taler
fremdeles til oss. Vi lager en 2-dagers opplevelse
med Vågå Hotel som base og Jørundgard som
arena.

DAGSTURER 27

TUR 84

Pr. person 995,-

TUR 86

Pr. person 1.060,-

TUR 88 NY

Oslo

Oslo

Drøbak

Inkl. buss, båt, t/r, 1,5 t. guiding på
Oscarsborg, kaffe/bititi, middag.
Uten Oscarsborg kr. 895,Grupper avgang etter avtale.

Hamar

Drammen

Inkl. buss, frokost, byguide,
middag, entr. på Nøstetangen.
Grupper avgang etter avtale.
Larvik
Stavern

Drøbak-småbyidyllen på
Oslofjordens solside.

Elvebyen Drammen
m/arkitektoniske perler

Drøbak, trange gater fra 17-1800-tallet gir
byen sitt spesielle “sørlandske preg”.
Byens sentrum er “Torget” og like ved har
man “Badeparken” med blankskurte svaberg
og fristende strender. I båthavna er det alltid
et yrende liv i sommerhalvåret. Byen ellers,
full av store og små butikker, vi har det
helårsåpne julehuset og hyggelige kaféer.
Byen hadde allerede i begynnelsen av
1900-tallet et slikt romantisk særpreg. Det var
på Hotel Reenskaug at Knut Hamsun skrev
romanen “Sværmere”. Hotellet het den gang
Fru Pedersens Hotel.

Vi tar med oss kjentmann fra start. Drammen
har de siste årene gjennomgått en fantastisk
forvandling fra å være en slitt og trafikkbelastet by til å bli en perle som drammensere selv
er meget stolte av. For du kan ikke annet enn å
bli overrasket av de flotte omgivelsene. Asfalt
og betong er nå erstattet av polerte heller i regionens egen flotte granitt. I sentrum er det et
yrende gateliv med koselige fortausrestauranter.

Avgang Oslo kl. 10.00. Raskeste vei til
Drøbak og rett ned til kaia. Båt bringer folket
ut til Oscarsborg. Kaffe og "noko attåt"
venter. Ca. kl. 12.00 møter guide for å ta
1,5 times rundtur med omvisning og historie
på øya, som avsluttes ved kaia. Båten bringer
oss tilbake til Drøbak ca. kl.13.00. Beregner
ca. 1 time shopping før Kumlegården byr på
middag og kaffe. Så lengter alle etter å
komme hjem til "gyngestolen".

I båthavna er det alltid et
yrende liv i sommerhalvåret

Avgang Oslo kl.10.00. Vi kjører rett til Lierkroa for frokost. Over Holmenbrua, passerer
Drammen Museum, Drammenbadet (landets
største badeanlegg), gjennom gammel bebyggelse på Strømsø, videre til Bruparken, ned til
havna. Her får vi bl.a. høre om Drammens rike
tradisjoner som sjøfartsby. Får se gamle helleristninger, oppom Fjell, får mye av gml. Skoger kommune som ble inkludert i Drammen i
1964, passerer Austad Gård (her spøker det).
Drar langs Drammenselva til Hokksund.
Passerer så Krokstadelva og Solbergelv.
Fortsetter via Landfalløya til
Biedemeyerstrøket (brennevinstrøket), her lå
det flere akevitt-brennerier. Ser Drammens
Teater som står der staselig og flott etter
gjenoppbyggingen fra brannen i 1993. Til
Bragernes Torv hvor vi tar en god time på
egenhånd for å føle ”torglivet” på pulsen, og
mange koselige forretninger som venter
nettopp på deg. Scandic Park Hotel byr på en
deilig middag med kaffe. Trette og med mange
nye inntrykk tar vi plass i bussen og kjører
hjem til utgangspunktet.

Gjøvik
Eidsvold
Hadeland

Pris pr. pers. kr. 500.Avg: 1/6 og 17/8
Prisen inkl: Buss, inngang
og guide.

Oslo

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

Vakre Maihaugen
Det skjer alltid noe på friluftsmuseet Maihaugen på Lillehammer. I idylliske omgivelser
venter gode opplevelse.
Vi opplever levende historie på sitt beste i friluftsmuseet. Museet har mer enn 200 historiske bygninger fra 1200-tallet og fram til i dag.
I bymiljøet fra 1900-tallet kan du handle i den
historiske kolonialen og slå av en prat med
husmoren fra 1930-tallet. Du kan også stikke
innom verksteder som bokbinderi, hattemaker
og frisør.
I Boligfeltet kan du blant annet besøke bestemors 1950-tallskjøkken, oppleve interiør og
mote fra 1980-tallet eller se på funkishuset
som var Dronning Sonjas barndomshjem som
skal ha åpning 1.juni. Kafeen ligger i besøkssenteret og har vakker utsikt mot Garmo stavkirke, Mjøsa og byen.
Om sommeren finner du også hyggelige steder
å spise i friluftsmuseet. I Kirkestuen like ovenfor hovedbygningen får du alt fra vafler og tradisjonsmat i historiske omgivelser. Her er det
åpent fra 1. juni – 31. august.
Avgang fra Oslo bussterminal kl. 09.00, vi
har påstigning oppover Trondhjemsveien, Lørenskog, Strømmen, Lillestrøm, Shell Skedsmokorset nord og Shell Kløfta nord. Kjører
nordover på E6 og tar en liten friv. kaffepause
på Rudshøgda før vi reiser rett til Maihaugen
hvor en hyggelig guide venter på oss. Her koser vi oss i 4 timer, kjøp dere noe godt i kafeen
og nyt dagen. Etter noen hyggelige timer setter
vi kursen tilbake mot Oslo og påstigningsstedene.

Drøbaksundet med Oscarsborg festning sett fra land, på østsiden av fjorden Foto: Øyvind Holmstad - Wikimedia
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Pr. person 500,-

TUR 90

Pr. person 920,-

Tretten Lillehammer

Inkl. buss, kaffe med nogo attått
(unntatt Maihaugen), middag.
Grupper avgang etter avtale.

Gjøvik

Hadeland

Maihaugen eller Aulestad eller Bjerkebæk/
Telemarkstunet
Maihaugen har også hånd om Sigrid Undsets
Bjerkebæk og Bjørnstjerne Bjørnsons
Aulestad. Og beriket blir alle som besøker en
eller flere av severdighetene.
MAIHAUGEN med de Sandvigske Samlinger med over 100 bygninger og 30.000 gjenstander frister alltid.
Avgang Oslo kl.08.30 og vi får ved ankomst
ca. 1 time til egen disposisjon innen lokalguide fører rundt på området ¾ time, 12.00
-12.45. kl.13.15 går bussen til Telemarkstunet
for 2 retters middag.
BJERKEBÆK viser frem lokalene hvor Sigrid Undset skrev og fordypet seg i annen litteratur. Tunet består av 8 forskjellige hus, og
er formet som et gårdstun. Skumringen ute på
stabburshella med lys tent både ute og inne er
uimotståelig og trolsk.

Avgang Oslo kl.09.00. Kort kaffestopp på
Marchè, Espa, og etter Bjerkebæk-visitten
blir det solid middag på Telemarkstunet i Lillehammer.

TUR 94
Hamar

Løten

Eidsvold

AULESTAD, Omvisning både med dikterens
badekar, skrivebord og “grisehuset" (hvor røkende gjester, av Caroline, ble henvist).
Avgang Oslo kl.09.00 og blir tatt imot med
kaffe og Bjørnsons "Blåbærpannekake".
Avslutningsmiddag på Telemarkstunet. Alle 3
turene tar Mjøsas østside frem, og fjordens
vestside med rast på Lygnasæter på hjemturen, noe som byr på en fin rundtur.

Undrer meg på, hvad jeg får
at se over de høye fjælde?

Pr. person 945,-

Elverum

Inkl. buss, middag, En Akevisitt m/
smaksprøve.
14 dagers avbestillings frist.
Grupper avgang etter avtale.

Oslo

Akevittens kilde og Løiten
Lysstøperi
Avgang Oslo kl. 09.00. Via Minnesund til
Stange, der dreier vi av fra E6 og om Stange
middelalder-kirke. Deretter bærer det forbi
storgårder som Staur, Ringnes og Atlungstad,
videre forbi Vikingskipet, igjennom Bymoen
der Norges rikeste gravfunn fra Vikingtiden
ligger, til Løiten Brænderi. Der får vi overvære teaterstykket ”En Akevisitt” som på en
morsom måte viser såvel brennerinæringens
historie som norsk alkoholpolitikk. Storparten
av de gamle brennerilokalene er ominnredet
til lysstøperi, med fenomenal utstilling av lysprodukter i fire etasjer, hvor kjøpelysten tar
overhånd. Med "berusede minner og lysende
øyner” forlates Løten og reiser til Nord-Odal
med Milepelen Vertshus hvor en bedre 2 retter
middag m/kaffe venter. Drar langs vakre Storsjøen til Skarnes og rett til utgangspunktet.

Stavkirken fra Garmo.
Foto: Øyvind Holmstad, Wikimedia Commons

Tunmors lunsjmeny for grupper
frå 20 -100 personar
Pris frå Kr 255,- med kaffi

Velkomen til gards!

Kantvegen, 2618 Lillehammer
Telefon: 906 41 367
E-post:
tove@ilsetra.no
www.telemarkstunet.no
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Vi tar imot grupper på bestilling hele året

Velkommen!

Herregårdsomvisning.
Hjemmefrontmuseum.
Brukskunstbutikk og kafè

Tlf.: 32 25 03 00 • www.fossesholm.no

DALSETER
Like under tregrensen på 930 moh med
flott utsikt mot Jotunheimen.
Variert turterreng i skog og fjell.

Hotellet har 88 rom, alle med
dusj,wc,telefon og tv.
Gode romslige fellesarealer, peisestue
og salonger. Stor dansesal. Kiosk.
Svømmebasseng og sauna.
Avslappet og hjemlig atmosfære.

Sentralt beliggende for både hel- og
halvdagsutflukter i Gudbrandsdalen.
Ulike aktiviteter på hotellet etter avtale.
Be gjerne om egen oversikt.
---------------------------------------------------

Er dere en bridgeforening?
Vi har egnede bord og lokaler til dette.
---------------------------------------------------

I samarbeid med FC Turistbusser ønsker
vi på Dalseter å gi dere gode tilbud med
opplevelser som gjør turen til en
hyggelig og minnerik opplevelse.
Velkommen til fjells!
Dalseter Høyfjellshotell
Espedalsvegen 2346, 2658 ESPEDALEN

Tlf. 61299910, epost: post@dalseter.no

www.dalseter.no
DAGSTURER 31

FLERDAGSTURER
TUR 105

Pr. person 3.395,-

Oslo

Sandefjord
Strömstad

Inkl. buss,. båter, help.,
”Kostertoget” og Alaska.
Enkeltromtillegg kr. 600,-.
Grupper avgang etter avtale.

Kosterøyene

2 dagers tur til Koster
og Alaska
Kom til Koster - den gammeldagse
sommerøya med skranglete sykler og det
mest uberørte sommerparadiset du kan
komme til. Fri for biler og de fleste
bekvemmeligheter. Et av de mest idylliske
skjærgårdsparadisene i hele Skandinavia.
Kostersundet er prikken over i´en, sundet som
skiller Nordkoster og Sørkoster. På
Långegärde Brygge kan man se tiden gli
forbi, en knirkende pram, en sløret havseiler,
en putrende snekke. Koster er også kjent for
sitt planteliv og her har mange kunstnere
funnet inspirasjon på grunn av naturen og de
spesielle lysforholdene. Vi kan ikke unngå å
nevne sagnomsuste Kostervalsen, mere kjent
enn nasjonalsangen, men valsen så ikke

dagens lys for første gang på Koster, men i
Strømstad. Komponert av herrene Svenneig
og Hellstrøm i år 1911.
Dag 1
Avgang Oslo kl.08.00. Vi kjører nedover mot
Vestfold rett til Sandefjord med båtavgang
kl.10.00. Vi får frokost på buffetrestauranten
og kan nyte et avslappende fjordcruise på 2,5
timer med flott skjærgård – godt for kropp og
sjel. Skipets taxfree butikker bugner av
spennende varer til sjøpriser. Etter ankomst
kl.12.30 skal vi ta plass i Kosterbåten og får
en fin båttur med guiding til Kosterøyene.
”Kostertoget” står og venter for å ta oss med
på en rundtur på øya. Litt guiding på denne
turen. Tid for lunsj på Kosters Røkeri/Koster
Hotel. Fin utsikt over skjærgården og her er
det godt å slappe av eller ta en rusletur i
idylliske omgivelser før vi går ombord i
Kosterbåten som tar oss til Strømstad, og
sjekker inn på Laholmen Hotell. Tid til egen
disposisjon før middag serveres i hotellets
restaurant kl.19.00. Senere kan det friste med
en spasertur i det sjarmerende havneområdet
nedenfor hotellet eller et besøk i den nye,
lekre loungen/baren på hotellet!

Dag 2
Etter frokost rusler vi ned bakken til brygga
hvor Alaskabåten har avgang kl.10.00. Vi skal
nå få en ca. 20 min. båttur ut til Alaska som er
et naturreservat på Nord-Långö. Her kan vi
oppleve noe av gullgraversken Hilma’s
livsverk, et anlegg murt av stein og
sneglehus, med de mest fantastiske
blomsterarrangementer. Det blir guiding,
kaffe og kake før vi tar fatt på hjemturen.
Stopp på Nordbysenteret for en liten handel
og tilbake i Oslo ca. kl.16.00.

Koster
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Ekte, Norsk mattradisjon!
Velkommen til idylliske Osbakken.
Osbakken pensjonat ligger ved Skumsjøen 500 m.o.h.
+HUoQQHUGXKHUOLJHWXUWHUUHQJpHUHPHUNHGHWXU
O\SHUE¶GHVRPPHURJYLQWHU9LDUUDQJHUHUNRQIHUDQVH
EU\OOXSRJVHOVNDSPHGHNWHQRUVNHPDWWUDGLVMRQHU
9HONRPPHQWLOIHULHDYNREOLQJHOOHUIHVWS¶6NXPVMHQ
Tlf. 61 18 81 02
Skumsjøvegen 590,
2827 Hunndalen

ALASKA

Guldgräverskan Hilmas paradisö
20 minuter med båt från Strömstad

Historiskt
unik kulturträdgård
och sagoö

Nord-Långö
ALASKA

Strömstad

SELIN CHARTER
info@selincharter.com

www.selincharter.se

+46(0)70 6058176

Nord-Koster

Syd-Koster

Koster
arkipelagen

Ursholmen, Koster
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TUR 106 NY Pr. person fra 7.395,Skagen

inkl: Buss, Stena, 2 overnattinger
med bespisning som beskrevet, arr.
Viborg
på Neder Kjærsholm Hovedgaard
samt overfarten Hirtshals - Larvik
på returen med buffé.
Avgang: 17/4.
Tillegg for enkeltrom kr. 1.200,-,
Tillegg for enkelt lugar kr. 350,-,
Tillegg for utv. lugar kr. 350.- pr. pers.
Grupper avgang etter avtale.
Frederikshavn

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

5 dager – Påsketur til Viborg
Viborg er en av Danmarks eldste byer med
spor helt tilbake fra oldtiden. I vikingetiden
valfartet jyske folkestammer til Viborg, som
betyr ´hellig berg”, for handel, tvisteavgjørelser, - og for å ofre til gudene. Handelsfolk,
krigere, håndverkere, pilgrimere og eventyrere kom gående, ridende og kjørende med hest
og kjerre for å reise videre mot de store handelsplassene og helligdommene i sør. Viborg
Domkirke ”smykker” byen med sine to tårn.
I år skal vi besøke: Memphis Mansion (inspirert av Elvis Preslyes hjem) i Randers
og Dalsgaard Antik. Bor på deilige Best
Western Golf Hotel Viborg som ligger i fine
omgivelser like nede ved Viborg Sjøen. Hotellet har i alt 134 rom. Her finner vi alle fasi-

Memphis Mansion. Foto: Wikimedia Commons

liteter. På Salonen finnes restaurant, og på
hotellet finner vi en restaurant med et flott
panorama over sjøen.
Onsdag
Avgang Oslo kl.18.00. Stena Saga har avgang kl.19.00. Ombord nyter vi skipets mange fasiliteter.
Skjærtorsdag
Ankomst Frederikshavn kl. 07.00. Vi tar plass
i bussen, og på fine veier kjører vi mot Viborg. Frokost underveis. Ingen felles lunsj. Vi
ankommer Viborg og sjekker inn på vårt hotell, Golf Hotel Viborg. Hotellet ligger nydelig til ved Søndersøen.
Kl. 19.00 serveres en 3-retters påskemiddag
inkl. isvann og kaffe på hotellet.
Langfredag
Avgang hotellet kl. 10.00. Vi skal besøke
Memphis Mansion (The king of rock`n roll) i
Randers. Graceland, inspirert av Elvis Preslyes hjem. Her blir det en flott omvisning med
guide, samt enkel lunsj. Middag på hotellet.
Påskeaften
Kl. 07.00 Stor frokostbuffet.
Kl. 10.00 Shopping i Viborg by.
Kl. 13.00 Det serveres et stort påskebord med
varme retter og hjemmelagede spesialiteter i
restauranten kl. 14.30. Utflukt til Dalsgaard
Antik, koselig gammel gård. Besøk det nostalgiske køpmannsmuseet fra 1930-årene og
gjør en god handel. Underholdning av spillemenn, med trekkspill, og sang. Det blir koselig, gled dere.
Kl. 19.00 Etter en kald forrett inviterer restauranten velkommen til “carvery”, hvor
kjøkkensjefen skjærer opp lammekølle, helstekt oksefilet og kalvesteik samt stekt svinekam. Det serveres diverse salater og potetspesialiteter, samt årstidens grønnsaker. Under
middagen vil det være hygge-musikk, og senere spilles det opp til dans frem til kl. 01.00.
Søndag 1. påskedag
Fra kl. 07.30 stor frokostbuffè i restauranten.
Avgang kl. 09.30, direkte til Hirtshals hvor
SuperSpeed har avgang kl. 12.45. Vi koser
oss med buffèen under overfarten. Ankomst
Larvik og beregnet ankomst Oslo ca. kl.
19.00.

Western Golf Hotel Viborg.
Foto: Wikimedia Commons

TUR 111

Pr. person 5.845,-

Oslo

Inkl. buss, help.,"vekter" og båttur. Tillegg for enkeltrom kr. 900,-.
Grupper avgang etter avtale.

Risør
Strømstad

3-dager Sørlandets perler:
Risør og Stangholmen
Trehusbyen Risør er en av få byer i Norge som
står på listen over Norges verneverdige bebyggelse, og er i empire og sveitserstil og ble bygd
for snart 150 år siden. Risørs vakre barokke kirke er fra 1647. Byen huser også flere internasjonale festivaler. Risør er stedet hvor du kan ha
din drømmeferie. Her kan du sette deg på bryggekanten med en pose ferske reker, som er fisket opp utenfor Risør bare timer tidligere. Eller
hva med et glass leskende øl på en av uterestaurantene mens solen gjør sitt beste for gi deg en
brunfarge du ellers må til syden for å få. Stangholmen Fyr ligger ytterst i havgapet på øya
Stangholmen. Fyret ble første gang tent 27. oktober 1855. Fyret er i dag ubemannet og elektrifisert. Om sommeren er det restaurantdrift av
kro og havrestaurant med servering inne og ute.
Dag 1
Avgang Oslo kl.10.00. Turen går over Vestfold og vi får litt servering på Flykafèen ved
Sem. Vi fortsetter, og kjører over fantastiske
Grenland Bru, nedom Kragerø, fortsetter langs
kysten (Kilfjorden) og ankommer Risør ca. kl.
16.00. Sjekker inn. Middagen serveres i restauranten på hotellet.
Dag 2
Frokost kl.07.00-10.00. Vektervandring i 1,5
time rundt i Risørs gamle historiske
trehusby-bebyggelse. Handling i Risørs små
hyggelige butikker eller besøke byens mange
atelier og kunstutstillinger.Lunsj på hotellet
(2-retter). Ca.kl.18.00, båttur ut til Stangholmen Fyr hvor dagens 3 retters middag serveres
i de gamle fyrvokterstuene. Her får man historier fra fyrets 150 års eksistens med på kjøpet.
Dag 3
Frokost kl.07.00-10.00. Ca.kl.11.00, hjemreise.
(Med klump i halsen og ønske om snart å
komme igjen…..) Borge Hotell på Husøysund
venter med turens siste fellesmåltid ca. kl.
15.00. På gode veier tilbake til utgangspunktet.
Beregnet ankomst Oslo ca. kl. 18.30.

Tur 111. Stangholmen med restaurantbygg.
Foto: Petter Ulleland. Wikimedia Commons
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Bli med i
reiseklubben!
FC Klubben skal i 2019 bl.a. til:
Flerdagerstuer:
• 6 dg Berlin.
• 5 dg Det danske høylandet
"Fjellklatring i Danmark"
• 2 dg Peer Gynt
• 5 dg Tallin (for alle)
• 4 dg Valdresfjellene på sitt beste.
• 3 dg Gøteborg m/ Tjöloholm Slott
Dagsturer:
• Charlottenberg
• Sandefjord - Strømstad
• Kjerringtorget
• Charlottenberg
• Rakfiskfestivalen på Fagernes
• Strømstad - Sandefjord m/lunsjbord
• Fredrikstad m/Solli
• Villa Fridheim m/godbiter
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Vi er nå ca. 500. medlemmer og vi koser
oss sammen på turer.
Bli med du også, dette er koselig.

Her er damene som startet FC Klubben i 2013. Fra venstre:
Solveig Nilsen, Monica Bergsmark og Ann Kristin
Tomasbråten Carlsen. (Foto: Akers Avis Groruddalen).
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TUR 112
Sogn
Voss
Bergen
Rosendal
Hardanger

Pr. person 7.380,Inkl. buss, help., bortsett fra dag
3, båtturer, guider m.v.
E-rom till. kr. 1.640,Avgang: 15/7.
Inngang musèum i Bergen ikke
inkl. Kjeåsen under forbehold.
Grupper avgang etter avtale.

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

5 dager Rosendal Bergen - Sogn
Norges-tur med Kjeåsen, den lille gården som
klorer seg fast høyt oppe i fjellskråningen.
Hardanger med sitt blomstervelde blir man
aldri trett av. Sjarmerende Bergen med sitt
yrende liv på Fisketorget, og med gamle Bergen og Bryggen er saker som tiltaler. Reisen
fra Gudvangen ut Nærøyfjorden hører absolutt med til Norges nasjonalperler. Rosendal
med det gamle Baroniet frister også.
Dag 1
Avgang Oslo kl.08.30. Turen går via
Ringerike til Sokna med friv. kaffestopp. Via
Flå, Gol til Geilo for lunsj ca. kl.12.30. Vi
passerer kjente steder som Ustaoset og
Haugastøl, over Hardangervidda og ned
Måbødalen. Vi savner litt av den gamle
svingete veien med de legendariske
stabbesteinene. I Eidfjord tar vi turen opp til
Kjeåsen, stedet som svenskene er helt ville
etter. En liten gård høyt oppe i fjellet hvor
barn og dyr måtte tjores for ikke å falle rett ut
i fjorden. Fra Kjeåsen, rolig ned kleivene og
langs Hardangerfjorden ut til Kinsarvik Fjord
Hotell som ligger nydelig til med utsikt over
Hardangerfjorden. Sjekker inn og buffet/
middag står klar kl.19.00.

Dag 2
Etter frokost reiser vi inn langs Sørfjorden og
gjennom skjønne fruktdistrikter som Opedal,
Ullensvang, Lofthus og Tyssedal.
I Ullensvang, passerer vi Grieghytten, og ved
kirken beundres snøkledde Folgefonn med
blinkende Sørfjorden i forgrunnen.
Folgefonntunnelen fra Odda til Austrepollen,
11.120 m. Omvisning på Baroniet med
lokalguide kl.12.00. De gamle bygningene er
fra år 1600. Kvinnherad kirke fra år 1200
med sin romansk-gotiske stil preger
landskapet, den kan besøkes (men tiden er
knapp), og her er også gravplassene til de
tidligere baronene. Lunsj på Rosendal
Fjordhotell. Kursen går mot Bergen via
Norheimsund, Kvamskogen og Arna. I
Bergen bor vi på Scandic Bergen Byparken
Hotel, sentralt i byen. Middag på hotellet og
kvelden til fri disp.

«MIN GUD; HVA ER DETTE». Kommer til
Flåm hvor bussen venter. Turen går videre
langs Lærdalselva til Borgund med dagens
lunsj. Friv. besøk i Borgund Stavkirke. Over
Filefjell med Thomaskirken. Ned fra fjellet
og forbi Øye Stavkirke. I vakkert landskap
langs Vangsmjøsa, Slidrefjorden og frem til
Fagernes hvor vi skal overnatte. Middag, sos.
aften.
Dag 5
Bygdebyen kan etter frokost utforskes.
Utsjekking og avreise kl.11.00. Kurs mot syd
og med friv. kafferast på Veikroa, Nes i Ådal.
Siste etappe over Hønefoss, og Oslo ca.
kl.14.30.
Bergen

Dag 3
Etter frokost, kl.10.00 møtes vi ved hotellet
for sightseeing. Vi opplever en del av Bergen,
som Akvariet, Bryggen, Gamle Bergen,
Håkonshallen, Hanseatermuseet, m.m.
(Fløibanen og Trollhaugen må tas på egen
hånd). Ingen felles lunsj i dag og
ettermiddagen til fri disp. Middag på hotellet
kl.19.00.
Dag 4
Vi tar farvel med Bergen etter frokost. Turen
går via Dale til Voss og vi stanser ved den
gamle steinkirken. Videre over Vinje og til
Stalheim. Vi siger ned de gamle
Stalheimskleivene med Sivlefossen i
bakgrunnen. Fra Gudvangen med båt ut
Nærøyfjorden. En unik båttur. Det var her
Norgesvennen keiser Wilhelm ikke klarte å
stå imot inntrykkene og falt på kne og utbrøt

Baroniet Rosendal

Bergen
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TUR 113

Pr. person 8.890,-

Kristiansund
Ålesund

Molde

Geiranger

Inkl. buss, help., båtturer, guider.
Tillegg for enkeltrom kr 1.740,-.
Avgang: 8/7 og 12/8
Grupper avgang etter avtale.

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

6-dager Mørekysten - Grip Atlanterhavsveien Trollstigen - Geiranger
En NORGESTUR fokusert på Mørekysten.
Turen til fiskeværet Grip er noe helt spesielt.
Atlanterhavsveien med sitt unike veiprosjekt
bringer oss helt ut til det ytterste punkt der
landet ender og hvor storhavet bruser. Ferden
over Trollstigen og Geiranger danner inntrykk
vi sent glemmer.
Dag 1
Avgang Oslo kl. 12.00. Turen går langs Mjøsa og med stans for kaffe på Marchè, Espa
(ikke inkl.). Forbi Hamar og Lillehammer,
opp Gudbrandsdalen til Ringebu og veien opp
Venabygd til Venabu Fjellhotell hvor vi skal
overnatte. Middag og senere musikk og hyggelig sosialt samvær.
Dag 2
Frokost fra kl. 08.00 på hotellet. Når vi forlater
Venabu møter vi en fjellverden som er helt
unik. Vi reiser forbi Gunstadsetra fram til Folldal og til Hjerkinn. Turen går igjennom Dovrefjell Nasjonalpark med Kongsvold Fjellstue,
hvor lunsjen inntas og fram til Oppdal, en av
Norges alpinbygder. Kursen settes over Vangshaugen og en liten avstikker til Jenstadjuvet
hvor de 4 elver møtes. Vi ankommer Sunndals-

øra hvor Sunndal Verk er drivkraften i det lille
bygdesamfunnet. Vi kjører variert vei langs
Tingvollfjorden og får med oss Krifast (Kristiansund og Frey’s fastlandsforbindelse). Kristiansund by er bygd over 3 øyer: Kirkelandet,
Innlandet og Nordlandet. Fra 1. jan. 2009 ble
Frei kommune slått til Kristiansund. Sammen
med sund og bruer danner dette et festlig bysamfunn. Vi skal overnatte og spise middag på
sentrale Thon Hotel Storgaten. Kvelden til fri
disp.
Dag 3
Etter solid frokost, båttur til fiskeværet Grip.
En tur på 3 timer. Fiskeværet Grip er fantastisk. Fra nesten fullstendig forfall etter fraflytting er de små trehusene og naustene fullstendig restaurert sammen med den gamle rødmalte stavkirken fra år 1300. Grip er omgitt
av nærmere 80 holmer og skjær. Vi er tilbake
i Kr. sund ca. kl. 13.45 for lunsj. Vi tar så farvel med Kr. sund, og skal forsere den allerede
berømte Atlanterhavsveien, et unikt veiprosjekt. Under byggingen av veien var ikke havet særlig samarbeidsvillig. Hele 12 kraftige
orkaner forsøkte å hindre byggingen av veien
som i dag svinger seg på bruer fra holme til
holme og knytter Averøya til fastlandet. På
veien er vi innom Hustadvika med sin skipskirkegård. Fiskeværet Bud var i sin tid det
største handelsstedet mellom Bergen og
Trondheim. Her ser vi fiskeværet Bjørnsund i
det fjerne, hvor det i 1900 bodde ca. 800
mennesker som utelukkende levde av fiske.
Her står restene av et av tyskernes tyngre forsvarsverk. Etter å ha opplevd storhavet ankommer vi Molde for middag og overnatting
på Scandic Seilet Hotel.

Dag 4
Frokost og sightseeing i byen. Kanskje tid for
litt shopping. Lunsj kl. 12.00 for så å ta ferge
over til Vestnes, en fin tur over Romsdalsfjorden og videre over Ørskogfjellet til Ålesund.
Spesiell by i sin særegne jugendstil. Vi skal
bo på Scandic Parken Hotel som ligger sentralt. Middag. Kvelden til egen disp. for bytur
eller en liten kveldstripp til byens stolthet
Fjellstua Aksla, (418 trappetrinn) med sin
storslåtte utsikt over øyene og havet. Mange
”ja-benker” underveis.
Dag 5
Etter tidlig frokost reiser vi over Spjelkavik,
langs Romsdalsfjorden til Åndalsnes. Med
sikker buss og sjåfør klatrer vi opp Trollstigen,
et unikt veiprosjekt. Utsikten er praktfull og vi
ser over Isterdalen - med Karitind, Dronningen, Kongen og Bispen. I øst skimter vi i godvær Trolltindene med sine 1188 m.o.h. Ned
mot Linge ser vi Gudbrandsjuvet. Ferge over
Norddalsfjorden til Eidsdal. Videre berømte
Ørneveien til Geiranger. Her inntas lunsjen.
Flydals-juvet med det berømte Geirangermotivet er alltid en virkelig opplevelse. På veien
over Strynefjellet tar vi, ifall godvær, en tur
oppom Dalsnibba og så videre til Grotli. Denne turen vi nå har gjort kalles for «Den Gylne
rute» og det med rette. På gode veier ned til
Vågå hvor vi skal overnatte på Vågå Hotel.
Dag 6
Frokost på hotellet frem til kl. 08.30. Vi kjører det lille stykket tilbake til Randen hvor vi
begynner på oppstigningen til Valdresflya.
Hindseter, Gjende, Beitostølen, ned til Fagernes for lunsj ca. kl. 12.30. Etter en god pause
setter vi oss i bussen for å kjøre den siste
etappe Ådalen og hjem. Oslo ca. kl. 17.30.

Ålesund
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TUR 115 NY
Oslo
Tuddal
Notodden
Dalen
Ulefoss

Pr. person 3.695,Inkl. buss, help., kanalreise, div.
omv. med guider. Tillegg for
enkeltrom kr. 300,- (lavsesong)
Grupper avgang etter avtale.

2-dager Dalen Hotell med
Telemarkskanalen
Telemarkvassdraget ble utbygget i 1880-90
åra. Og ved «øvre» ende var det naturlig
med et etablissement. Datidens arkitektur
med drage-stil var dominerende, og
naturlig nok ble denne benyttet her. Bare
navnet spenner våre forventninger nesten
til bristepunktet. Skuffelsene uteblir ved
ankomst inngangspartiet og vi kommer inn
i hallen, litt dunkelt med glasshimling i
mange farger, historiske bilder og så mye
atmosfære og spenning atte…. Et
eventyrpalass som bare må oppleves, og
her presenteres mulighetene. Så bare kom
å bli med.

berømte malere og vår siste unionskonge,
Oscar ll. De kom hit i tur og orden og tok inn
på det velrenommerte Nutheim Gjestgiveri.
Kort omv. I de gamle hus, enkel lunsj og vi
nyter atmosfæren i dette gamle huset hvor
Erlend Grøstad drev malerskole i mange år
(noe som fortsettes). Gjennom Seljord,
Morgedal, skisportens vugge, og til
Høydalsmo, forlater Europaveien og fortsetter
videre til Dalen. Stedsnavnet lyver ikke.
Voldsom nedstigning til eventyrpalasset i
gedigen drage-stil. Innsjekking og varm
mottakelse rundt peisen med historisk
introduksjon. Påfølgende middag og
selvfølgelig nyfiken utforsking av stedet både
ute og inne. Spøker det i hotellet?

Dag 2.
Stor frokost, utsjekking og alt og alle i bussen
til kl.08.15. Meget kort vei til brygga hvor D/S
Henrik Ibsen har avgang kl.08.35. (Noen
velger kanskje å gå fra hotellet til båten).
Vakker båttur over hele Bandak, 72 m.o.h.
siden båten er i rutefart kan det bli enkelte
bryggeanløp. Kviteseidvatnet blir neste «hav».
Nok et sund med vakker natur fører til
Flåvatnet sluse, elv. Straumen, Lunde m/sluse,
Nome og båtturens «clue» med Vrangfoss taler
for seg selv! Lunsj serveres om bord. Klokken
går fort til 15.20 med ankomst Ulefoss. Her
venter bussen som går om Gvarv, Notodden,
over Meheia og Kongsberg til Hokksund med
Langebru Gjestegård og benstrekk. Via
Drammen, Asker og tilbake til utgangspunktet.

Dag 1.
Avgang Oslo kl.10.00. Rask vei forbi
Drammen og til Hokksund med Langebro
Gjestegård for en benstrekk. Kongsberg og
Notodden passeres i god stil. Typiske
Telemarksveier til rundt en sving hvor man ser
rett ut i luften og får så en fantastisk utsikt over
Flatdal. Et panorama som fasinerte alle våre

D/S Henrik Ibsen på vei i slusene

Dalen Hotell
Foto: Wikimedia Commons
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TUR 117
Helsingfors
Åland
Stockholm

Pr. person 5.495,Inkl. buss, pensjon som beskrevet., bysightseeing, båttur, inng./
omv.Uppsala Domen.
Tillegg enkeltrom kr. 2.050,-.
Avgang: 30/6 og 28/7
Grupper avgang etter avtale.

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

4 dager Stockholm og
Skjærgården
Stockholm. En pulserende verdensby, bygd
på 14 øyer som bindes sammen av 53 broer
ved Mälarens utløp. Berømt for sin vakre
beliggenhet. På denne turen bor vi på
Downtown Camper by Scandic. Interessant
bysightseeing på dag 2 så dere blir litt kjent
før dere gjør byen på egen hånd. Båttur i
Stockholms skjærgård. Hvis dere ønsker har
dere tid til å besøke Skansen. På returen
besøker vi Domkirken i Uppsala.

Dag 1
Avgang Oslo kl. 09.00. Vi kjører via Ørje,
Karlstad og Ørebro. Beregnet ankomst
Stockholm ca. kl. 18.00. Underveis har vi
noen korte pauser og en solid lunsjstopp (ikke
inkl). Vi sjekker inn på hotellet i sentrum av
Stockholm. Overnatting i dobbeltrom.
Middag på hotellet.
Dag 2
Frokost før vi samles i bussen, kl. 09.00, til
sightseeing. Vi får med oss de viktigste
fasilitetene i sentrum, slottet, kjente kirker,
Stadshuset m.m. Drottningholm Slott finnes
på UNESCO`s liste. Det er vår tids best
bevarte kongelige slott som er oppført på
1600-tallet, og som samtidig er representativt
for all europeisk kongelig arkitektur fra den
tiden. Så skal vi være med på en
skjærgårdstur, med lunsj ombord. Her
opplever vi den svenske skjærgården på det
fineste.Tidlig kveld kjører vi til Skansen og

fornøyelsesparken Grøna Lund, de som vil
blir med. (Entre ca. SEK 180,-). Et besøk her
er en vandring gjennom kultur. Skansen er
ikke bare et av verdens eldste friluftsmuseum,
men har også Stockholms eneste dyrepark.
Skansen frister med opplevelser for både
store som små. Her får vi muligheter til å
kjøpe oss noe å spise m.m. Bussen kjører
tilbake til hotellet på avtalt tid.
Dag 3
Frokost på hotellet. I dag skal vi kose oss i
Stockholm på egen hånd. Ingen felles middag.
Dag 4
Etter frokost (kl.09.30) setter vi kursen
vestover via Uppsala. Her skal vi besøke
Domen, hvis det ikke er gudstjeneste.
Fortsetter via Karlstad og til Töcksfors for
kaffe (ikke inkl). Siste etappe via Askim og
tilbake til utgangspunktet ca. kl. 20.00.
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VELKOMMEN

TIL

RUSTAD KAFE

PÅ

SOKNA!

Et rikt utvalg i store porsjoner
Man-lør fra 08.30 til 21.00 (lør til 20.00) Søndager fra 09.30 til 21.00

rustadkafe.no | Tlf. 32 18 10 10

Fjellparti fra Valdres.
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TUR 119
Stavanger

Hovden
Larvik

Egersund
Kristiansand

Pr. person 8.750,Inkl. buss, help., ikke lunsj dag 3
og 4, båttur og guide.
Tillegg for enkeltrom kr. 1.000,-.
Avgang: 11/6 og 5/8
Grupper avgang etter avtale.

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

5-dager Flor & Fjære Nordsjøveien - Egersund Stavanger - Lysefjord Sirdalsheiene
Nordsjøveien er først og fremst ferieveien for
de som vil oppleve noe annet enn fartsetapper
og trailere i full fart. Reiseruten går langs
sørvestkysten av Norge og er nøkkelen til
fantastiske reiseopplevelser. Nordsjøveien
med partier over Jøssingfjord og Jæren. Flor
& Fjære har virkelig kommet i fokus. Turen
starter med opplevelser i det maritime miljø,
for å avslutte med godbiter i fjellet.
Dag 1
Avgang Oslo kl. 08.00. E18 med kafferast i
Langesund-omr. Bro over Frierfjorden vest
for Brevik, forbi flere anvisninger til
attraktive kystbyer. Dagens lunsj får vi i
Kristiansand, hvoretter hovedretning blir mot
vest og snart også litt nordlig kurs. Kort friv.
benstrekk i Flekkefjord, og vi finner
Nordsjøveien, Rv. 44, forbi Åna-Sira og får et
av turens store innslag med Jøssingfjord. Like
spennende ned - som oppstigning. Hauge i
Dalane er et begrep, og kan krydres med en
avstikker på meget trang vei ned til

Sogndalsstrand. Egersund med Grand Hotel
lokker, et svært sjarmerende sentrumshotell.
Det har på en mesterlig måte forenet gammel
og ny bebyggelse. Middag venter.
Dag 2
Solid frokost, og kl. 09.00 legger vi ut på tur
gjennom Gloppedalsura med stenblokker så
store at hele bussen kan gjemmes, og til Byrkjedalstunet. Et nedlagt meieri omdannet til
lysstøperi med utsalg og restaurant. Etter fantasifulle innkjøp drar vi via Ålgård til Knudaheio. Opp på høyden, samler vi oss om statuen av Arne Garborg og lar blikket gli rundt
for å fange inn de samme motivene som ga
dikteren inspirasjon. Kanskje er hytta han og
Hulda holdt til i, åpen og kan besøkes. Videre
til hjemmet der Arne (født Aadne, 1851-1924)
vokste opp og får en grundig omvisning.
Smia er omdisponert til museum og
serveringssted. Her skal vi få mat i oss og
åndelig føde med oss. Tar ut mot kysten,
følger denne langs Jærens Rev, forbi Sola og
inn til Thon Hotel Maritim i Stavanger.
Sjekker inn og får litt tid til egen disp. innen
middag kl. 19.00. Kvelden til fri disp.
Dag 3
God frokost og byguide møter oss utenfor
hotellet kl. 10.00 til en bussrunde i byen på
ca. 2 timer. Tid til fri disposisjon. Vi kan
anbefale Oljemuseet, Gamle Stavanger,
Utsikten fra Valbergtårnet ruver over
Stavanger, shopping, lunsj på egen hånd. Kl.
17.00 møtes vi på Skagenkaia. Båtturen fra
Stavanger til Flor & Fjære tar 20 minutter. Vi
opplever blomstrende hage med palmer og

eksotiske planter. Her nyter vi freden,
blomstene, god mat og nydelig utsikt over
sjøen. Tilbake på hotellet ca.kl.22.00.
Dag 4
Frokost, og kl. 08.15 må vi sitte i bussen for å
få båt kl. 09.30 fra Lauvvik. Denne skal bringe
oss hele Lysefjorden, som er unik med sine
tinder, hvor fjorden skjærer inn i fjellet og
danner flotte formasjoner. Prikken over i-en er
berømte Prekestolen med sitt loddrette fall på
600 m rett ned i Lysefjorden. Dyktig skipper
forteller hva vi passerer, og ombord anledning
til å kjøpe kaffe, småretter m.m. Skilt med
Lysebotn forteller, at ca. 2 1/2 t. båttur er over.
I land møtes vi i bussen og har foran oss en
voldsom oppstigning med 27 slyng til Sulskar,
Skinnveien. Over Sirdalsheiene til Valle og
nordover til Bykle, hvor Hovden venter med
sen middag og koselig atmosfære i 760 meters
høyde over havet.
Dag 5
Avreise kl. 09.00. Over Bykleheia, hvor vi
skifter fra Aust Agder til Telemark og sterk
nedstigning til Haukeligrend. Langs nordsiden
av Totak, 687 m. o.h., gjennom Arabygd,
Våbygd, passerer Rauland Kirke, Haddeland
med mange kulturelle skatter. Nordøstover
langs Møsvatn, ned forbi Maristijuvet,
Vemork, Vestfjorddalen med Rjukan, kort
benstrekk. Tinnsjøen, Austbygd Tinn, her
finner vi en flott fjellvei over til Veggli i
Numedal, hvor vi følger vassdraget sydover til
Lampeland for en lett lunsj. Videre gjennom
Kongsberg. Hjemme i Oslo ved 17.00 - 18.00
tiden.

Venabygdfjellet
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Ferie i høyfjellet….
Rødungstøl, en familiebedrift som har
tatt imot overnattingsgjester siden 1939,
vet hva folk vil ha av god mat og hygge.
Levende musikk. Hotellet har god
standard, med moderne værelser, alle
med dusj/wc. Kurs- og konferanselokale.
Rike muligheter for turer i merkede
løyper sommer og vinter. Sommerstid
er det også gode turmuligheter på lette
fjellveier. Bingosti, skattejakt osv. Egen
sykkelutleie. Ring eller skriv og få
tilsendt vår hotellbrosjyre.

Ikke for å skryte, for dette kan vi ikke noe
for; men maken til hotell-beliggenhet skal
du lete lenge etter.

Tlf. 32 08 46 22 E-post info@rodungstol.no
Hjemmeside www.rodungstol.no

Res med M/S DALSLANDIA
på Sveriges vackraste sjösystem, nämligen
Dalslands Kanal.

4URLISTA  STARTAR DEN  JUNI
"ESTÊLLNINGS TRAFIK  MAJ TILL  SEPTEMBER

Med dess slingrande vattendrag, dess orörda
natur och de spännande slussningarna lovar vi er
en dag i en lugn och harmonisk miljö.

Välkommen ombord önskar Jan Carlsson
med besättning

M/S DALSLANDIA är specialbyggd för
Dalslands Kanal och har sedan sin jungfrutur den
15 juli 1973 traﬁkerat sjösystemet och slussarna
i Dalslands Kanal. Hon har plats för 110 passagerare och under resans gång serveras i restaurangen på M/S DALSLANDIA den goda maten som
lagas ombord. Vi har fullständiga rättigheter.

Skinnarbu høyfjellshotell. Ref. Tur 202

42 FLERDAGSTURER

Ring för bokning och information:
+46 70 66 59 603
e-mail: info@dalslandia.com
Besök också gärna vår hemsida:
www.dalslandia.com

TUR 120

Pr. person 2.995,-

Oslo
Örje
Sandefjord
Strömstad

Årjäng

Ed

Inkl. buss, 2 båtturer, help.
Tillegg for enkeltrom kr. 400,-.
Grupper avgang etter avtale.

Håverud

2-dager Sommerens suksess
En av våre perler. 2,5 times fjordcruise med
Color Line hvor vi kan nyte sjølivet. Ombord
salonger, kafeer og restauranter. Ferder Fyr
sees før en fin innseiling til Strømstad. Skipet
har gode tax-free butikker. Her kan vi handle
rimelige drikkevarer, tobakk, litt klær, parfyme og matvarer til sjøpriser. Overnattingen i
Sverige skjer på Håverud Hotel i Håverud
som ligger like ved Upperudsjøen.
Nå skal vi oppleve Dalsland fra sin beste side
med fantastisk natur.

har storinnrykk av bevere, og i de store
innsjøene ser vi hyppig beverhytter i
forskjellige størrelser. Under båtturen
serveres middag med drikke, kaffe og kake.
Under hele båtturen guider skipperen over et
utmerket høyttaleranlegg og gir informasjon
om steder og attraksjoner vi møter. Vi går
indre leden i Laxsjøen og ser godset
Baldersnäs og får høre parkens historie.
Hjemturen går over Gustavsfors fram til
Årjäng, kanskje for en rask handel. Tilbake i
Oslo ca. kl. 19.30.

Strömstad. Foto: jorchr - Wikimedia Commons

Dag 1
Avgang Oslo kl. 08.00. På gode veier til
Sandefjord hvor Color Line har avgang kl.
10.00. Umiddelbart etter avgang serveres
frokost ved reserverte bord. Ankomst
Strømstad kl. 12.30 og vi setter kursen mot
Bullarbygden. Reiser så over Ed og direkte til
Håverud. Her må vi ta oss en tur for å beskue
bl.a. Akvedukten, Dalslands senter med
næringslivsutstillingen, Kanalmuseet m.m.
Middag og overnatting.
Dag 2
Frokost fra kl. 08.00. Kanalbåten fra
Håverud, vi seiler oppstrøms. Om bord i M/S
Dalslandia eller M/S Storholmen blir vi hilst
velkommen av kapteinen og hans besetning.
Fin 5 timers kanaltur hvor vi seiler igjennom
19 sluser, samt den spennende seilasen
igjennom Akvedukten i Håverud. Dalsland

Akvedukten, Håverud
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TUR 122

Pr. person 5.295,-

Oslo
Notodden
Dalen
Norsjø
Ulefoss
Skien
Strömstad
Kragerø

Inkl: Buss, help. guide og entre
som beskrevet
Tillegg for enkeltrom kr. 600,-.
Grupper avgang etter avtale.

3-dager Blomstring og
epler i FRUKTBYGDA!
På bare to – tre timer kommer du til Norges
nest største fruktkommune med 500.000
frukttrær på bare noen kvadratkilometer. I
siste halvdel av mai kan du oppleve et
blomsterhav du sent vil glemme. I august og
september bugner hagene av frukt. Vi kan
handle frukt og fruktprodukter rett fra
gården eller vi kan plukke selv. Fra juni til
august kan vi også få med båttur på den
beste delen av Telemarkskanalen når vi
besøker FRUKTBYGDA.
Dag 1
Avgang Oslo kl.12.00. Ankomst tidlig på
ettermiddagen til kaffe/te og hjemmebakte
rundstykker. Etter innsjekk og litt avslapping
reiser vi en tur ut og får en forsmak på
FRUKTBYGDA. Vi besøker Lindheim
Fruktgard og Ingeborg og Eivind som i
tillegg til fruktdyrking har bygget

Ølbryggeri i låven. Vi får smake på brygget
og anledning til å kjøpe med både øl og
fruktprodukter etter omvisning i den
innholdsrike låven. Så er det bare å reise
hjem igjen til hotellet og glede seg til
middag og en hyggelig aften!
Dag 2
I dag skal vi utforske FRUKTBYGDA. Vi
reiser først til et stort fruktmottak og blir tatt
imot med nypresset ekte eplemost laget på
stedet og bildekåseri som forteller oss om
fruktdyrking i tiden! Fra planting til
blomstring til høsting, levering og foredling.
Med god bakgrunn reiser vi ut i landskapet
med lokal guide i bussen og får oppleve
fruktlandskapet. Midt i hagen ligger Nes
kirke fra år 1100 med spesielt godt bevarte
kalkmalerier. Vi gjør en liten stopp her med
interessant orientering i kirken. Da nærmer
det seg tid for dagens lunsj som serveres på
en gammel Telemarksgård. Freden senker
seg og vi opplever litt av stemning for 100 år
siden med historie og lokal underholdning.
Litt bortenfor ligger Lerkekåsa, verdens
nordligste vingård. De produserer vin på
selvdyrkede druer, frukt og bær. Vi blir tatt
imot i det fine gamle hønsehuset som også
til tider er kunstgalleri. Rundt bordene får vi
smake på edle dråper sammen med historie
om gården. Etter en dag full av gode

Norsjø hotell har 50 rom med bad,
wc, telefon og TV.
13 mil fra Oslo – midt i Telemark
UTFLUKTSMENY:
• Telemarkskanalen - 5 min. å gå til Akkerhaugen brygge.
• Ulefos Hovedgaard, Empirens hovedverk i Norge
- 20 min. å kjøre.
• Stavern, Norges smilehull med omvisning.
• Evjutunet, en Telemarksgård fra 1700-tallet
- 10 min. å kjøre.
• Sauherad kirke, med “de tusen demoner” fra
reformasjonen. Nes kyrkje, kjent for de vakre koret og
godt bevarte kalkmalerier.
Begge er steinkirker fra 1100-tallet - 10 min. å kjøre.
• Skien, med Ibsen Venstøp og Brekkeparken
- en time å kjøre
• Lerkåsen Vingård, kåseri og smaksprøver.
• Kragerø med skjærgårdstur - to timer å kjøre
• Skieventyret i Morgedal - en time å kjøre
• Rjukan og Industriarbeidermuseet på Vemork
• Dagstur over Hardangervidda

3812 Akkerhaugen
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post@norsjohotell.no

35 95 50 00

www.norsjohotell.no

opplevelser er det godt å komme hjem til
hotellet og koble av før det serveres en god
middag.
Dag 3
Etter en lang god frokost tar vi turen innom
en gårdsbutikk for evt. å handle litt kortreist
mat. På hjemturen legger vi inn et besøk i
Heddal Stavkirke. Så går reisen tilbake til
utgangspunktet med gode opplevelser i bagasjen. Beregnet ankomst Oslo ca. kl.16.00.
Vrangfoss sluser

TUR 123

Pr. person 4.295,-

Skagen

Inkl: Buss, halvp., SuperSpeed tur/
retur. Avg: 27/5, 3/6, 18/6, 26/8,
2/9, 9/9 og 16/9. Avgangen 18/6
har et pristillegg på kr. 400,-.
Prisen inkl: Buss, 2 overnattinger
m/halvp., guide i Skagen.
Enkeltromstillegg kr. 700-.
Frederikshavn

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

3 dagers tur til Skagen med
Color Line
Skagen er en perle man aldri går trett av.
Kunstnerbyen som ligger der Kattegat og
Skagerak møtes. Vi får rikelig med tid til å
nyte denne byen i fred og ro. Ved Skagen kan
man se Den Tilsandede Kirke, besøke Grenen
som skiller Skagerak fra Kattegat. Vil man se
vidt utover, kan man komme opp i Danmarks
høyeste fyrtårn, Skagen Fyr fra 1856. Skagen
har et blomstrende uteliv med en rekke
restauranter, barer og vertshus. En gruppe
skandinaviske malere på 1880- og 1890-tallet
- Skagenmalerne - fant lyset så spesielt og
spennende at de bosatte seg i området og
skapte mesterverker som kan ses på Skagen
Museum. Fargen på husene er spesiell skagengul - og karakteristisk er de hvite
kantene på taksteinene.

Dag 2.
Etter en god frokost skal vi kose oss i Skagen.
Vi kan besøke Gamle Skagen med Den
Tilsandede Kirke. God tid i Skagen for å
besøke de forskjellige museer og tid for en
lunsj på en hyggelig sentrumskro. Med
bussen tar vi en tur til De Hvite Klitter og
Grenen hvor de 2 hav møtes. Ca kl. 17.00
reiser vi tilbake til hotellet hvor vi slapper av
frem til middag kl. 19.00. Kvelden til egen
disposisjon.
Dag 3.
Frokost fra kl.07.00 – 09.00 Vi reiser deretter
ut til Hirtshals for handel (mat) hos Købman
Winter. SuperSpeed har avgang kl.12.45 og vi
finner gode tilbud i skipets tax-free butikker,
vi nyter på nytt buffeten i restauranten, under
overfarten og utsikten over hav og skjær.
Ankomst Larvik kl.16.30 og på gode veier er
vi tilbake i Oslo ca. kl.19.00.

Dag 1
Avgang Oslo kl.14.30 og etter gode
Vestfoldveier har vi avgang med
”SuperSpeed” fra Larvik kl.17.30. Vi koser
oss med buffeten under overfarten på 3 timer
og 30 minutter. Skipet er i seg selv et meget
hyggelig bekjentskap med deilig mat,
serviceinnstilt mannskap, fine butikker og
bare kos. Ankomst Hirtshals ca. kl.21.00 og
vi kjører direkte til Skagen med Skagen
Hotell for innsjekking. På dette gode hotellet
skal vi bo i 2 netter.
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Gomobu Fjellstue

Velkommen til et naturlig pusterom på fjellet

Gomobu Fjellstue ligger idyllisk til på Vaset i Valdres, kun 2 km fra Vasetvatnet. Gomobu har
hytter og rom, egen restaurant og flere selskapslokaler. Fra Gomobu er det fine turmuligheter
hele året. Om vinteren kan du spenne på deg skiene rett utenfor tunet, og om sommeren er
det nydelige turer til fots og på sykkel over Stølsvidda - et av landets aktivte stølsvidder.
Hos oss inviterer vi deg inn til et behagelig opphold på snaufjellet, med lune senger,
tradisjonsrikt kjøkken og naturen rett utenfor hotell- eller hyttedøren. Velkommen!

www.gomobu.no

Vågå Hotel

Som gjest på Vågå Hotel
står natur- og kulturopplevelsene i kø for deg!
Vi ønsker å gi deg et godt
og innholdsrikt opphold
med våre berømte matbord, koselige atmosfære og store utfluktsprogram.
Vågå Hotel har 109 senger fordelt på 10 enkeltrom og 49 dobbeltrom.
Alle rom har dusj og toalett, telefon og de fleste har TV med 7 kanaler.
Våre hyggelige peisestuer i Vågåstil innbyr til avslapning innendørs.
Svømmebasseng, sauna. Nytt turkart med turveier fra hotellet.
Fra vårt utfluktsprogram: Blåhø - Norges 3. høyeste bilvei, Jørundgard,
Geiranger - Trollstigen.

Vågåmo sentrum. Foto: Wikimedia Commons
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N-2680 Vågå • Tlf.: 61 23 95 50 • Fax: 61 23 95 51
post@vagahotel.no • www.vagahotel.no

TUR 125
Helsinki
Tallinn
Hoppsalu

Pr. person 5.995,Prisen inkl: Buss, 4 døgn m/halvp.,
+ 1 lunsj, og guide i Tallinn og på
utflukten fredag.
Tillegg: Enkeltrom/lugar kr.1.360,-/
420,-, utv.lugar p.p. kr 550,-

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

5- dager Tallinn
Å komme i den rette stemningen trenger
ikke å koste skjorta. Med herlig atmosfære
og gammeldags romantikk gir Tallinn deg
det meste. Tallinn er rett og slett en fascinerende hansaby, som byr på en stemning som
gjør byen lett å bli glad i. Med en bykjerne
som minner om middelalderen, mange severdigheter, og et enormt uteliv er Tallinn
virkelig blitt et populært reisemål. Denne
estetiske hovedstaden regnes som en av
verdens vakreste byer, samtidig er Tallin en
av Nord-Europas best bevarte middelalderbyer, så en tur til Tallinn vil garantert være
en stor suksess. Med en 2,5 kilometer lang
ringmur, lange brosteinsbelagte gater, gamle arkstoniske mesterverk og en utrolig atmosfære, er gamlebyen Tallinns største attraksjon i seg selv. Gamlebyen kan dokumenteres helt tilbake til midt på 1100 tallet
og var opprinnelig en separat by. Den blir
regnet som en av Europas best bevarte middelalderbyer og ble tatt opp på UNESCOs
verdensarvliste i 1999. Utenom sightseeing,
er gamlebyen full av sjarmerende restauran-

ter og koselige handlegater.
På denne avgangen har vi også lagt inn utflukt med lokalguide til østre del av Estland. Vi besøker Rakvere slott m/lunsj, Liliina, får vinsmaking på Valgejoe Veinivilla
og dagen avsluttes med felles middag på
kjente Olde Hansa restaurant. Nå skal vi
kose oss.
Dag 1
Avgang Oslo kl.07.00. Vi kjører via Ørje,
Karlstad og Ørebro med beregnet ankomst
Stockholm, ca. kl. 16.00. Underveis har vi
noen korte pauser og en solid lunsjstopp
(ikke inkl. i prisen). Båtavgang fra Värtahamnen, Tallink til Tallinn kl.17.30. Vi får
tildelt våre lugarer alle med dusj/wc. Det
store buffétbordet står klart kl.17.30, og vi
koser oss med mat, musikk og underholdning utover kvelden. Det kan ikke tas ut
kontanter med kort ombord, men det kan
betales med kort.
Dag 2
Frokost om bord fra kl.08.00 (Estisk tid).
Ankomst Tallinn kl.10.00. Umiddelbart etter ankomst kommer vår guide og tar oss på
en 3 timers sightseeing rundt i denne fine
byen. 2/3 av den gamle bymuren står fortsatt. Vi besøker bl.a. Domberget med Slottet, Ridderhuset og Domkirken. Vi sjekker
inn på *** Sokos Hotel Viru som ligger
sentralt i byen. Etter innsjekking er resten
av dagen satt av for egen disp. Tallinn har

et yrende handelsliv med særdeles hyggelige priser og mange gode restauranter.
Dag 3
Frokost på hotellet. Samles i bussen kl.
09.30 og reiser ut på en guidet utflukt til
østre Estland. Vi skal besøke Rakvere Castle, her får vi også dagens lunsj, vi skal være
med på vinsmaking på Valgejòe Veinivilla,
besøke Liliina og få servert middag på Restauranten Olde Hansa i kl. 19.30.
Dag 4
Kl.11.00 etter en god frokost sjekker vi ut
fra hotellet. I dag har vi tid til de siste innkjøpene før vi møtes og kjøres til kaia. Etter innsjekk står igjen buffet-bordet og venter kl.18.00. Vi koser oss om bord til langt
ut i de små timer.
Dag 5
Frokostbuffé ombord fra kl.08.00 (svensk
tid) til ankomst Stockholm kl.10.15. Vi setter straks kursen vestover via Ørebro, Karlstad og Ørje med pauser underveis (måltider ikke inkl.). Beregnet ankomst Oslo ca.
kl.20.30.

Alexander Nevskij-katedralen Foto:
Konrad Zielinski, Wikimedia Commons

Foto: Ivar Leidus (Iifar) Wikimedia Commons
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TUR 126

Pr. person 8.995,Inkl: Buss, bespisning, lokale guider og omvisninger som beskrevet.
Avgang: 20/8
Tillegg: enerom kr. 1395,-, enelugar innv. kr. 540,- enelugar utv. kr.
1050,Utv.lug pr.pers. kr. 400,Grupper avgang etter avtale.

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

6 dager Bornholm
Bornholm er en av Danmarks østligste øyer,
kalles også «Klippeøya» eller «Solskinnsøya».
Øya er den plassen i Danmark som har flest
solskinnstimer. Vi opplever øya på nært hold
og får med oss mange av opplevelsene som
Bornholm kan by på. Vi skal bl.a. til øya
Christiansø og se på festningen som norske
soldater fikk i oppdrag å bygge sist på
1600-tallet. Dette blir spennende.
Alle større byer på øya ligger langs kysten. Vi
har valgt å bo i hovedstaden, Rønne på Hotel
Griffen. Det er da koselig å kunne ta en tur på
byen om kvelden, ikke sant? På turen til
Bornholm velger vi DFDS tur/retur OsloKøbenhavn, så slipper vi den lange veien
gjennom Sverige som er på 660 km. hver vei.
Dag 1
Avgang Oslo kl.14.30, kjører ned til DFDS og
sjekker inn. Avgang kl.16.30. Middag, 2 retter
inkl. 1 drikke (1.bordsetning). Så koser vi oss
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med skipets fasiliteter under overfarten til
København.
Dag 2
Frokost før ankomst København kl.09.45. Tar
plass i bussen og kjører via Øresundbrua,
Malmøområdet og ned til Ystad hvor fergen til
Rønne har avgang kl.12.30. Etter ca. 2,5 timer
ankommer vi Rønne og kjører rett til Røgeriet i
Hasle for fiskebuffet kl. 14.30. Sjekker inn på
Hotel Griffen. Middag om kvelden. Så koser vi
oss i og rundt dette fine hotellet og Rønne.
Dag 3
Frokost. I dag skal vi på rundtur med lokalguide. Avreise kl. 09.00.
Turen går over Hasle til Hammershus – her
blir det stopp for å besøke ruinen, det gamle
biskopsslottet. Videre over Allinge-Sandvig,
Gudhjem til Svaneke hvor det blir tid på egenhånd. Her kan vi besøke Glasspusteren, Pernille Bülow, samt mange av sommerbutikkene
med spennende kunsthåndverk. Videre via
Nexø, (barndomsbyen til forfatter Martin Andersen Nexø som skrev bl.a. Pelle Erobreren)
og Snogebæk. Vi skal besøke Bornholms eneste vingård, Lille Gadegård, her får vi omvisning, lett lunsj og smaks-prøver. Så tilbake til
Rønne og Hotel Griffen. Middag om kvelden.
Kanskje dere vil ta en tur på byen i kveld?
Dag 4
Etter frokost skal vi på en ny tur, i dag besøkes
Christiansø, festningsøya som ligger 1 times

båttur nordøst for Bornholm. Festningen ble
anlagt sist på 1600-tallet og det var 288 norske
soldater som fikk oppdraget og bygget hele
anlegget. Ca.3 timer tar oppholdet så dere får
tid til å spasere litt rundt. Ingen felles lunsj i
dag, så hvorfor ikke besøke øyas eneste kro?
Tidlig tilbake til Rønne, gir god tid til kos i
byen før middag om kvelden.
Dag 5
Frokost og avreise med Bornholmstrafikken
tilbake til Ystad kl. 10.30. Ankommer
København ved lunsjtid. (ikke inkl.). DFDS
har avgang kl.16.30. Middagsbuffet inkl. 1
drikke på 1. bordsetning, kl.17.00. Skipets
fasiliteter nytes.
Dag 6
Frokost før ankomst Oslo kl.09.45. Tilbake til
utgangspunktet. Med gode minner og
«snadder» i bagasjen takker vi for denne gang.

TUR 128

Oset 2019

Gausdal
Fagernes
Gol

Krøderen

Gjøvik
Hadeland
Oslo

Inkl: Buss, 1/1pensj. Tillegg
enkeltrom pr. døgn kr. 200,Avgang Oslo kl. 10.00.
Grupper avgang etter avtale.

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

Oset – Hallingdalens "Oase"

Alt. 3 Pr. person 3.995,-

Alt. 4 Pr. person 3.995,-

Olsok 25. – 28. juli

Fårefestival 21. – 23. september

Olsokfeiring på Oset har for mange blitt en
tradisjon. Vi steller i stand stor fest for våre
gjester med grillfest,sang og musikk. Stor
sommerbuffet på kvelden. Stemningsfullt
Olsokbål, kaffe og kake, musikk og dans for
de som vil…

Med utflukt til Fårefestivalen på Gol; flust av
boder med kunst og håndverk, aktiviteter og
underholdning for enhver! Avslappende dager
på Oset når fjellet er på sitt vakreste, god mat
og levende musikk.

Alt. 1 Pr. person 4.195,Vinteraktivitetsuke 8. – 12. april
Påskestemning på fjellet! En aktiv uke for de
som vil, med aktivitetsledere både ute og inne.
Enkle og engasjerende aktiviteter. Einar Solem
spiller. Obs! ankomst til middag – avreise etter
frokost.

Alt. 2 Pr. person 3.995,Mat og musikk 7. – 10. juni
Til fjells i pinsen…
Den populære danseduoen MnM spiller kjent
og kjær dansemusikk gjennom hele helgen,
allsang og hygge lørdag ettermiddag. Vi flytter
lunsjen ut lørdag formiddag hvis værgudene er
med oss.

Oset høyfjellshotell

Osetʼs tradisjoner innen hotelldrift skriver seg
tilbake til 1880. I dag er det 5. generasjon som
er vertskap på hotellet. Våre gjester uttaler at
på Oset føler man seg hjemme når man er
borte...
Vi legger vår sjel i å gi våre gjester en god og
trygg opplevelse hvor god service, gode
matopplevelser, stemningsfull dansemusikk og
godt utvalg av aktiviteter/utfluktsmuligheter er
viktig innhold.
Sammen med Finn Carlsen Turistbusser har vi
på Oset Høyfjellshotell som mål å gjøre turen/
oppholdet til en minnerik opplevelse for alle.
Vi gleder oss til å ønske deg/dere hjertelig
velkommen!
Oset Høyfjellshotell
Golsfjellet, 3550 Gol
Tlf 32079500, e-post oset@oset.no
hjemmeside www.oset.no
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TUR 129
Eidsbugarden

Lærdal
Aurland
Flåm
Eidfjord

Hol

Fagernes
Rødungstøl

Sokna

Hønefoss

Kongsberg Drammen Oslo

Pr. person 4.750,Inkl. Buss, help., omv. og
Flåmsbana.
Tillegg for enkeltrom kr. 400,-.
Avgang: 28/7
Grupper avgang etter avtale.

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

3-dager Jotunheimen –
Sognefjell- AurlandFlåmsbanen
Et glimt av midtnorges perler, Gudbrandsdalen, Jotunheimen, Sognefjell, Sognefjorden,
Vikefjellet, Flåmsbanen, Aurlandsdalen og så
må vi trekke pusten!
Dag 1
Avgang Oslo kl.09.00. E6 forbi Eidsvoll, Hamar til Alf Prøysens rike med Euro-Stop på
Rudshøgda, enkel servering. Gudbrandsdalen
til Otta og avskjed med E6. Vågå Hotel venter med lunsj. Senere omvisning i Lom Stavkirke. Langs Bøverdalen til Elveseter Hotell.
Middag og overnatting. Før eller etter middag
tid for å betrakte Sagasøylen av Wilhelm Rasmussen. Masse kunst både ute og inne.

Frønningen

Stalheimsdalen
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Dag 2.
Etter god frokost, sitter vi på busen kl.09.00.
Noen km tilbake til Galdesand. Her går det
vei opp forbi Raubergstulen til Juvasshytta,
1841 m.o.h. «Snuser» litt på høydeluften,
enormt vidsyn, kikker lengselsfullt på Veiviser til Galdhøpiggen. Voldsom utsikt på nedfarten til Bøvra som dundrer og spruter nede i
dalbunnen. Finner vei som fører forbi Fantesteinen, Sognefjellshytta, Turtagrø Hotell og
betrakter underveis perler som Skagastølstindene, Fanaråken og Hurrungane. Vi rekker så
vidt å få igjen pusten innen vi er nede ved
blågrønne Sognefjorden. Lunsj på Tørvis Hotel i Marifjøra. Drar gjennom Sogndal Sentrum og får vei til Idylliske Hermansverk,
Leikanger og frem til Hella. Ferge herfra over
Sognefjorden til Vangsnes. Her imponeres
man over den enorme Fridtjov-statuen. 12 m
høy på en 14,5 høy sokkel. Gjennom Vik sentrum og tar fatt på sterk oppstigning med imponerende utsyn over Vikdalen. Høyeste
punkt 986 m.o.h. på Vikafjellet. Veikryss i
Vinje og kort avstand til Stalheim Hotell for
middag og overnatting.

Elveseter

Dag 3.
Frokost, utsjekking og avreise kl.08.45. «Siger» ned legendariske Stalheimskleiva, gjennom 2 tunneler og til Flåm, hvor toget har avgang kl.09.45. Spektakulære opplevelser på
ferden Flåm- Myrdal- Flåm. Strekningen en
vei er 20 km med en høydeforskjell på 867 m.
Under togturen får vi en utsikt over Flåmsdalen hvor vi ser Rjoandefossen stuper loddrett
utover Vibmenosi. Kjosfossen’s totale fall er
på 238 meter og her gjør toget en liten stans
for fotografering og kanskje en overraskelse.
Vel tilbake i Flåm venter bussen og bringer
opp hele Aurlandsdalen forbi Øvstebø til Storestølen ved Strandevatnet. Her blir det lunsj,
mens Hallingskarvet beskues. Ned fra fjellheimen, passerer Hol, Ål, Gol, Flå og en siste
stopp på Sokna, Rustad Kafe, frivillig. Oslo
kl. 18-19.00.

Nærøyfjorden

Helsingfors
TUR 131 NY
Helsingfors
Åland
Stockholm

Pr. person 4.995,Grupper avgang etter avtale
Prisen inkl: Buss, 3 døgn halvp.
utv. dobbelt lugar og guide i
Helsingfors.
Tillegg: Enkeltrom/lugar kr. 685 /
950,-

Finlands nasjonalgalleri Ateneum

lokalguide. Vi ser bl.a. Tempelkirken, Sibeliusmonumentet, Finlandiahuset og Olympiastadion. På ettermiddagen sjekker vi inn på Sokos
Hotel Presidentti. Kvelden til egen disposisjon.
Vi foreslår en tur på en av byens mange hyggelige restauranter.

Turen er for både enkeltpersoner og grupper
Finland har vært gjemt noen år, nå prøver vi
igjen. Helsingfors er en flott verdensby, full av
severdigheter. Vi benytter Silja Lines skip på
overfarten Stockholm – Helsingfors. Om bord
finnes butikker, restauranter og barer, vi koser
oss med buffeten. I Helsingfors bor vi på:
Sokos Hotel Presidentti, sentralt i byen.
Finland er internasjonalt kjent for trendy og
nyskapende design. I tillegg byr Helsingfors på
masser av shopping, og ”hippe” utesteder.
Dag 1
Avreise fra Oslo kl.07.00. Vi reiser E-18 over
Ørje, Karlstad, langs Vänern forbi Kristinehamn, Karlskoga, Ørebro, Arboga og putter
inn strategiske plasser for friv. kafferaster underveis. Ankomst Stockholm og båtavgang
med en av Silja Line kl.17.30. Alle får tildelt
utvendig dobbelt lugar. (Mot promenadegaten
på utreise). Ombord koser vi oss med skipets
fasiliteter. Buffet-middag inkl. drikke. Båtens
velutstyrte butikker kan også friste med gode
tilbud.

Dag 3
Frokost serveres på hotellet. Dagen er avsatt
for byvandring og shopping. Vi legger inn besøk til den gamle byen Borgå for de som ønsker det. Finlands nest eldste by med en godt
bevart gammel bydel. Ble grunnlagt av den
svenske kongen Magnus Eriksson i 1346.
Byen er bispesete for alle svenskspråklige menigheter i Finland. Båtavgang kl.18.00. Buffetmiddag inkl. drikke. Hyggelig stemning ombord til langt ut i de små timer.
Dag 4
Frokost ombord og ankomst Stockholm
kl.09.45. Vi anbefaler en tur på dekk for å få
med innseilingen i Stockholms fantastiske
skjærgård. Vi tar igjen plass i bussen og setter
kursen mot Oslo. Ørebro, Karlstad og div. friv.
kafferaster. Siste etappe over Askim tilbake til
utgangspunktet. Beregnet ankomst Oslo ca.
kl.20.00.

Sveaborg festning

Finlands riksdag

Dag 2
Frokost ombord og ankomst Helsingfors
kl.10.00 lokal tid. Helsingfors er en meget ren
og vakker by. Vi tar ut på bysightseeing med
Sibelius

FLERDAGSTURER 51

6-dager Fosnavåg – en perle
ved havet
TUR 132

Pr. person 9.560,-

Kristiansund

Inkl: Buss, 5 døgn help. (ikke lunsj
dag 3), båttur, samt ferger
Tillegg: Enkeltrom kr. 1.490,-.
Avgang: 15/7.
Grupper avgang etter avtale.

Ålesund

Molde
Fosnavåg
Geiranger

Turen er for både enkeltpersoner og grupper
Dag 1
Avgang Oslo kl. 09.00. Over Sollihøgda til
Veikroa, Nes i Ådal for en frivillig kafferast.
Begnadalen til Fagernes, gjennom V. Slidre og
Vang til Tyin for lunsj. Deretter langs vannet
Tyin, ned Årdalskleivene som er blitt en moderne trasè. Øvre Årdal med all sin industri,
Årdalstangen og til Fodnes for en 15 min. fergetur over til Mannheller. Derfra kort kjøring
til Sogndal for tidlig innsjekking i Hofslund
Fjord Hotell. Middag og en liten spasertur for
”å ta på” huset hvor Gjest Baardsen Sogndalsfjæren (1793-1849) holdt til.
Dag 2
God frokost og kl. 09.30 er vi i gang med
bussen til Fjærland og får en spennende 3Dfilm ved Norsk Bremuseum. God tid til selvstudier av breverdenen. Gjennom tunneler til
Skei i Jølster. Om Sandane til Anda for ferge
over Utfjorden til Lote.
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Nordfjordeid til Folkestad hvor ny ferge venter for fart over Voldafjorden til Volda.
Kort vei til Ivar Aasen-tunet for film, servering og omvisning.
Ørsta og til Fosnavåg hvor Thon Hotel skal
være vår base noen dager.
Dag 3.
Frokost og en rundtur med charterbåt på havet. Ut Holmefjorden, til Runde med fuglefjell. I dag skal vi spise lunsj på Skotholmen.
Holmen har lang historie både som husmannsplass, trankokeri og krigshistorie. Middag på hotellet.
Dag 4.
Frokost og tur for opplevelser. Først til Herøy
Kystmuseum for omv. Videre til Ulsteinvik
med bl. a. kjempeverftet Kleven som jo skal
bygge 4 nye Hurtigruteskip. Noe tid til egen
disp. Ingen felles lunsj i dag. Middag på hotellet.
Dag 5.
Frokost og utsjekking. Kl. 10.00 går bussen
til Hareid og får ferge over Sulesund. Kan
bese Langevåg før turen går om Spjelkavik til
Ålesund. Kort rundtur her. Noe tid for selvstudier. Dagens lunsj på Aksla. Stedet som
byr på fugleperspektiv over metropolen og

omkringliggende øyer. Langs Romsdalsfjorden til Åndalsnes til Grand Hotel Bellevue.
Innsjekking og middag. Sjarmerende bygdeby
for utforskning utover kvelden.
Dag 6.
Frokost, utsjekking og kl. 09.30 rett på Raumabanen med sine spektakulære innslag med
”Mannen” Kylling bru, vendetunnel, Rauma,
Bjorli, Lesja og ankomst Dombås ca. kl.
10.40. Møter igjen bussen og drar til Dovre
som byr på naturrik vei gjennom Grimsdalen
– kanskje vakreste parti i Rondane! Veier fører til Venabu Fjellhotell med lunsj. Ned fra
fjellet. Forbi Lillehammer, Gjøvik og til Lygnasæter for frivillig kaffestrekk. Hadeland og
til våre kjære hjem.

Ullsteinvik

Fosnavåg

Fosnavåg

Sogndal
Ålesund

Nærlandsøya
Bremuseet, Fjærland

Herøy Kystmuseum
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TUR 135
Røros
Alvdal
Ringebu
Lillehammer
Hamar

Pr. person 7.295,Inkl: Buss, 3 døgn ½ halvp. 2 lunsjer, div.guider, Olavspelet, Elden,
Breda Bull, og Ratvolden
Tillegg: Enkeltrom kr. 950,-.
Avgang: 28/7.
Grupper avgang etter avtale.

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

4- dager Stiklestad med
Heilag Olav, Røros med
Elden, Rendalen med Breda
Bull
Med 3 perler på en snor i løpet av 4 dager
blir turen til en opplevelse av de sjeldne!
Kom og bli med.
“Spelet om Heilag Olav” er kjernen i
Trollveggen
festivalen “Olsokdagene på Stiklestad” som
arrangeres hvert år i slutten av juli. Spelet
utvikles fra år til år og har et magisk grep på
sitt publikum. Til nå har over 800 000
personer sett forestillingen om Olav
Haraldssons fall på Stiklestad, som oppføres
på Nordens største og eldste friluftsteater
siden 1954. Kjærlighets – kriminalspelet
Elden utført på gamle slagghaugene i Røros
med drevne aktører i kostymer fra Den store
nordiske krig (1700 – 1721). Dette gir
uforglemmelige opplevelser. Hjemreisedagen
Polarlys
pepres med stopp i Øvre Rendal for å få med
glimt fra Jacob Breda Bulls barndomshjem.
Ja, hva mer ønskes?
Dag 1
Avgang Oslo kl.08.00. E6 forbi Eidsvoll,
Hamar og til Lillehammer med stopp og
enkel servering. På Dombås venter lunsj. Og
E6 fører videre til Trondheim med Quality
Hotel Augustin. Middag og overnatting.

Museum. Denne dag blir det anledning til å
gjøre det i Trondheim som du har lengtet etter
lenge. (lunsj ikke inkl). Kl.15.00 møtes alle for
busstur til Stiklestad. Middag og opplevelser
innen spelet tar til kl.19.00. Ferdig kl.21.00.
Full fart til bussen, og denne kjører trygt
tilbake til Trondheim. På hotellet blir det en
enkel servering. Ole Lukkøye venter.
Dag 3
Avgang Trondheim kl. 10.30. Finner igjen E6
som følges til Støren. Brekker her inn på
RV30 i Gauldalen. I Ålen blir en enkel serv. i
Kaffekråi. Full fart videre til Rugldalen med
Ratvolden. Her blir det litt med og om Johan
Falkberget (1879-1967). Røros blir neste
stopp for å sjekke inn på Hotel Røros.
Middag på hotellet kl.19.00 og med fulle
mager lar vi oss rive med i kjærlighetskriminal-spelet Elden Kl.21.30-24.00. Tilbake
til hotellet for lett nattmat og søvn.
Dag 4
Etter frokost går bussen kl.10.15. RV30 om
Tynset, Tylldal og til Øv.Rendalen. Jacob
Breda Bulls (1853-1930) rike. Får høre om
Ulveslaget, Vesleblakken og Ola-styggpåjord.
Lett serv. Langs Åkrastrømmen, Koppang,
Elverum og til Myklegard med friv. rast.
Raskeste vei til Oslo og håper alle kommer
velberget hjem til egen seng og mimring etter
en opplevelsesrik og krevende tur.

TUR 141
Göteborg

Pr. person fra 2.385,Avg: 19/11 – Inkl: Buss, innv.dbl.
lugar m/frokost tur/retur samt guide i Lübeck.

Kiel

Avg: 2/12 – Inkl: Buss, utv..dbl.lugar m/frokost tur/retur, julebuffet
på returen samt guide i Lübeck.
Grupper avgang etter avtale. Husk Pass!
Lübeck
Hamburg

Turen er for både enkeltpersoner og grupper
Avgang: 19/11 .......................kr. 2.385,Avgang: 2/12 .........................kr. 2.995,-

3 dager Lübeck
Lübeck – middelalder, musikk og marsipan.
På en kyststrekning på mindre enn 20 mil
langs Østersjøen blandes herlige sandstrender
med antikke Hansasteder. En av disse er
Lübeck. Byen står på UNESCO`s liste over
verdens kulturarv, og det er ikke vanskelig å
skjønne hvorfor. Her finnes koselige butikker,
kafeer, spennende barer/restauranter. Med
mat fra alle kulturer. Lübecks egen marsipan,
Niederegger, har et flott gammelt konditori
med eget marsipanmuseum.
Dag 1
Avgang Oslo kl. 12.00 over Østfoldbyene til
Svinesund. Videre gjennom Bohuslän til Gøteborg. Kaffestopp underveis (ikke inkl.).
Stena Line har avgang kl. 18.45. Ombord finnes sjøboder - med gunstige priser!
Dag 2
Frokost ombord. Ankomst Kiel kl. 09.15. Etter tollklarering tar vi plass i bussen. Vi kjører
gjennom små landsbyer og ankommer hansabyen Lübeck. Der blir det sightseeing. Vi ser
bl.a. Buddenbroks hus, Niedereggers Marsipanhus, Rådhuset, Mariakirken og den berømte Lübecker Tor. Det blir også rikelig tid
til shopping før vi igjen setter kursen mot
Kiel. Båtavgang Stena Line kl. 18.45. Vi hygger oss ombord utover i de små timer.

Slaget om hellige Olav

Dag 2
Frokost og formiddagen til egen disp. i
Stiftsbyen. Shopping, Nidarosdomen,
Erkebispegården med kronjuvelene,
Munkholmen, Sverresborg Museum,
Kristiansten. For ikke å snakke om en lunsj
oppe i Tyholt-tårnet? Ringve Musikkhistorisk

Dag 3
Ankomst Gøteborg kl 09.15. Frokost ombord.
Etter tollklarering tar vi igjen plass i bussen.
Vi kjører på gode svenske landeveier, og forflytter oss raskt mot Svinesund for shopping,
med noe for en hver smak. Vi fortsetter mot
Oslo og beregner hjemkomst ca. kl. 16.00.
Bullmuseet

Røros
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Lübeck Holstentor, Foto: Wikimedia

Gøteborg weekend
TUR 144

Pr. person fra 2.495,-

Mot Oslo

Avgang: Julemarked 15/11,
22/11, 29/11 og 6/12. Inkl: Buss, 2
Sandefjord
døgn rom/frokost samt overfarten
Strömstad
Strømstad-Sandefjord.
Fjällbacka
Tillegg for enkeltrom kr. 800,Göteborg
Tillegg for buffet under overfarten
kr. 250,Avgang: 22/11 og 29/11 er med Tjolöholm slott. Pr. pers.
kr. 2.945,- Grupper avgang etter avtale.

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

Gøteborg week-end
Dag 1
Avgang Oslo kl.11.00. Vi kjører direkte til
Marchè, Solli, hvor vi tar en kort stopp.
Herfra går turen via Svinesund til Håby, hvor
vi tar neste stopp. Vi benytter Hotel Opera,
midt i Gøteborg sentrum. Ankomst ca.kl.
l6.30. Gøteborg er en by som har mye å by på
både for unge og eldre.

kollektive transportmidler rekker de fleste
aktiviteter bortsett fra Liseberg. Her går det
tett i tett med busser og trikker hele dagen. Vi
nevner Marinemuseet, Sjømannskirken, Den
nye Opera/Konserthuset med mange kjente
artister. Vi nevner videre kanalbåten “Paddan”
hvor man kan se Gøteborg fra sjøsiden. Byen
er ellers full av restauranter med fin musikk,
nattklubber m.v. så her er det bare å stå på ut i
de små timer.
Dag 3
Etter frokost forlater vi Gøteborg og setter
kursen mot Strømstad, hvor vi får litt tid for
shopping, før Color Line har avgang til
Sandefjord kl.13.40. Overfarten tar 2,5 time.
Ombord har vi muligheter for tax-free
shopping. Ankomst Sandefjord og direkte
tilbake til Oslo og utgangspunktet.

Dag 2
Frokost fra kl.08.00. Dagen er til egen
disposisjon og en tur ut på byen er en
opplevelse. Gøteborg har et utall av tilbud og
severdigheter som fyller dagen. Vårt hotell
ligger midt i sentrum hvor man stort sett uten
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TUR 146 NY
Ålesund
Vestkapp
Florø

Geiranger

Pr. person 8.330,Inkl. buss, help., båtturer og guider.
Enkeltromstillegg kr. 1.220,-.
FC-klubbens medl. får kr. 500,i rabatt. Avgang: 22/7
Grupper avgang etter avtale.

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

Vestkapp og «perlesanking» i
Sogn og Fjordane
Vestkapp er Vestlandsets svar på Nord Norges Nordkapp, der det troner majestetisk
over det meget fryktede Stadthavet med
sine mange skipsforlis. Måløy, Loen, Briksdalsbreen er også destinasjoner som vekker
nysgjerrighet. Joda, vi har plukket og komponert et fullverdig produkt!
Dag 1.
Avgang Oslo kl.09.00. Over Sollihøgda til
Veikroa, Nes i Ådal for frivillig kafferast. Begnadalen til Fagernes, gjennom V.Slidre og
Vang til Tyin for lunsj. Deretter langs vannet
Tyin, ned Årdalskleivene som er blitt en moderne trasè. Øvre Årdal med all sin industri,
Årdalstangen og til Fodnes for en 15 min. fergetur over til Mannheller. Derfra kort kjøring
til Sogndal for tidlig innsjekking i Hofslund
Fjord Hotel. Middag og en liten sparertur for
«å ta på» huset hvor Gjest Baardsen Sogndalsfjæren (1793-1849) holdt til.
Dag 2.
God frokost og kl.09.30 er vi i gang med bussen til Fjærland hvor vi besøker «bokbyen»
med Mundal Hotel i sin midte. Kanskje finner
du nettopp den boken du har lett efter lenge.
Bremusèet må studeres inne i bygningen som
ark. Sverre Fehn har tegnet. Litt mat må vi ha,
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og besøker Brævasshytta rett under Bøyabreen.
Skulle breen «kalve» mens vi spiser, ja så blir
vi et minne rikere. Gjennom tunnel til Skei,
med besøk hos Audhild Vikens Vevstove og
gaveart. Via Byrkjelo, Sandane til Anda for
kort fergetur til Lote. I Nordfjordeid blir det
kort stopp for kaffe. (ikke inkl) Forbi Maurstad
til Måløy. Navnet forbindes med Moldøen og
fikk bystatus 2004. Har ingen steds- eller gatenavn, bare Gate 1, Gate 2, Gate 3 osv. Innsjekking, middag og overnatting.
Dag 3.
Avgang kl.09.30 og tilbake til Maurstad og
brekke rett Nord til Åheim. ny retning og rett
vest. Passerer Leikanger og finner skiltet med
Vestkapp. Dette berømte platået ankommes
snart 496 m.o.h. Med godvær sees så langt vest
at ingen aner det? Med vindig vær sees båter
som stamper nede på et urolig hav. Neste post
blir Ervik, et lite bosamfunn, med sin vakre
kirke med skipsklokken fra Hurtigruteskipet
St.Svitun som ble «feil»-bombet 1943. Nå tilbake til Leikanger for et felles måltid. Over
fjellet til Selje og båt ut til øya Selja. Informasjon og omvisning ved klosteret og St.Sunniva.
Tilbake til Selje og en enkel servering. Nå blir
det ikke lett å absorbere flere opplevelser utover en fargerik kystvei tilbake til Måløy, middag og evnt. «natteliv på byen».
Dag 4.
Utsjekking og nærmest «transportrute» i vakker natur forbi Nordfjordeid, Stryn og til Loen.
Her venter en helt fersk heis (kap,: 40 pers) for
å løfte opp til 1000 m.o.h. Voldsom utsikt og
lekker resturant som byr på lunsj. Heisen bringer varsomt ned til sjøen igjen. Ny bussetappe
til Olden og Oldedalen til Briksdalen. Briksdalsbreen ligger 3 km med grusvei inn i fjell-

heimen. De fleste velger å gå, men bilskyss er
tilgjengelig. Fjellstue for de evnt. ventende.
Bussen bringer tilbake til Loen. Innsjekking,
middag på fasjonable Hotel Alexandra.
Dag 5.
Stor frokost, utsjekking og avgang Loen
kl.09.30. Via Stryn, Oppstryn og finner gamle
sjarmerende Strynefjellveien til Grotli. Kort
Stopp. Ottadalen gj. Bismo, Lom til Vågå for
dagens lunsj. Videre om Otta og Gudbrandsdalen, Lillehammer, Biri, Gjøvik og til Lygnasæter
med benstrekk. Over Hadeland og til utgangspunket. Denne turen tar vi gjerne en gang til!

TUR 148
Eidsbugarden

Lærdal
Aurland
Flåm
Eidfjord

Hol

Fagernes
Rødungstøl

Sokna

Hønefoss

Kongsberg Drammen Oslo

Pr. person 3.790,Inkl: buss, help.
Tillegg enkeltrom kr. 500.Avgang: 26/8
Grupper avgang etter avtale.

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

3-dager Hallingdals
fjelleventyr med Rødungstøl
Høgfjellshotell
En rundtur hvor alle utkantkommunene av
Buskerud skal utforskes. Numedal og Hallingdal i all sin lengde. Rødungstøl Høyfjellshotell
blir den selvfølgelige basen.
Dag 1
Avgang Oslo kl. 10.00. 2 Akershuskommuner
må forseres innen Lier, Drammen og Kongsberg gjennomkjøres. Flesberg blir første Numedalskommune, og vi stanser ved Lampeland
for friv. kafferast. På rad nordover ligger Rollag, Veggli, Nore og Uvdal. Alle langs Numedalslågen som går som en funklende slange
gjennom dalen. Via Dagali til Hol med Geilo.
Her viser skilting Oslo som følges til nabokommunen Ål og jevn stigning gjennom Leveld og Vats opp til Rødungstøl, 1022 m.o.h.
Innsjekking, enkel serv., og ut i terrenget for å
løse opp muskulaturen. Middag kl. 19.00.
Dag 2
Frokost og morgentrim i fjellterrenget. Kl.
10.00 går bussen på seterveier langs
Reineskarvet inn til Djup. Dette er et yndet utgangspunkt for fotturer gjennom Jungsdalen
og inn i fjellene på grensen mellom Buskerud
og Sogn og Fjordane. Tester Djup-luften,
drømmer litt og tar turen syd til Rødungen,
men dreier rett vest til Stolsvatn og finner veien til Fagerdalen Støl. Her blir det velkomst.
Det har vært stølsdrift på Fagerdalen langt tilbake. Hundrevis av meter med steingjerder og
15 gamle tufter i området er et synlig bevis på
at det har vært stor aktivitet her gjennom tidene. Gamle beitetrakter til tamreim. Vertinnen
tar i mot med fortellinger og info. fra fjellriket
og vi får god servering. Etter noen timer her
lokker Rødungstøl med hvil, og middag kl.
19.00.

TUR 149
Gausdal
Fagernes
Gol

Krøderen

Gjøvik
Hadeland
Oslo

Pr. person 5.295,Inkl: buss, help.
Tillegg enkeltrom kr. 700.Avgang: 19/8, (Avg. 17/9 er kun
for FC-klubbens medl.)
Grupper avgang etter avtale.

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

5-dager Valdresfjellene på
det beste med Gomobu
Fjellstue
Oppe i Valdres Vestfjell, nær ved berømte
Panoramaveien, ligger Gomobu som blir vår
”base”. Her bys god forpleining og hyggelig
atmosfære. Ypperlig utgangspunkt for fotturer
og for busstur innover fjellene for å registrere
hvordan fritidsfolket erobrer tidligere travle
setergrender som nå blir erstattet av hytter.
Men naturen består!
Dag 1
Avgang Oslo kl. 09.00. Første stopp blir Sokna med Rustad Kafe (friv.) Kjører om Noresund og får Krøderen i hele dens lengde som
følge. Hallingdal til Gol. Opp østlia, forbi Oset

Høyfjellshotell, over demningen av Tisleifjorden. Setervei forbi Valtjednstølen og frem til
Gomobu. Lunsj, innsjekking, og så ut i terrenget for å løse opp muskulaturen. Kanskje en liten blund før middag og hyggelig aften.
Dag 2 og 3
Vi koser oss med og rundt Gomobu og nyter
disse vakre omgivelsene. Frokost, lunsj og
middag på fjellstua.
Dag 4
Etter frokost i dag skal vi på en rundtur i
fjellheimen.
Dag 5
Frokost og avreise kl. 10.00, etter nok en
tidlig morgentur i terrenget. Panoramaveien
til Ulnes. Via Fagernes, vei forbi Leirin,
gjennom Steinsetbygda frem til Lunde bru.
Der tar vi en ”prat” med Bustenskjold og
Plassbakkallen m.fl. Kort benstrekk ved
Bjørnen. Langs Randsfjorden til Hadeland
Glassverk. Her serveres dagens lunsj. Noe tid
til ”storhandel” innen sisteetappen om
Lunner, Nittedal til Oslo.

Gomobu

Fagernes. Foto: Kjenshaugmyra. Wikimedia Commons

Dag 3
Frokost, utsjekking og avgang kl. 10.30. Legger høyfjellet bak oss og returnerer gjennom
Vats (fødebygda til Olav Thon) og til Level
med anvisningspil: Hemsedal. Det er Fanitullvegen som går i og gjennom nytt høgfjell og
stølsgrender over til Hemsedal. Kommer ned
langs Hemsedal Alpinsenter, gjennom Gol og
Nes til Flå hvor vi tar en friv. kafferast. Resten
av Flå, Ringerike og tilbake til Oslo.
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EVENTYRSLOTTET VED FOTEN AV NOREFJELL

Villa Fridheim

Vakkert beliggende på en øy i Krøderfjorden finner du
et av Norges
størstepåogenbest
trehus ifinner
sveitserstil.
Vakkert
beliggende
øy ibevarte
Krøderfjorden
du et av
Norges største og best bevarte trehus i sveitserstil.

Velkommen som vår gjest

MILEPELEN VERTSHUS

ligger naturskjønt til i ettermiddagssolen, med vid utsikt over
Sandselva. Her er det populært å stoppe for den som ferdes
på riksveg 24 mellom Skarnes og Hamar. God, hjemmelagd
mat og en pause i vakre omgivelser lokker hvert år til seg
mange tusen besøkende.

Milepelen Vertshus AS
Kirkevegen, 2120 Sagstua
Tlf.:
62 97 01 30
Faks:
62 97 01 31
E-post:
booking@milepelen.no

Bli med inn i Norges eneste eventyrmuseum
Husets eventyrlige historie startet da villaen ble bygget som et landsted og nesten endte som et
offer i en brannøvelse- til det i dag skinner som Soria Moria slott. De norske folkeeventyrene er
levendegjort i utstillingene våre, og vi setter vi deg tilbake til 1892 i vår fortelling.
Fru Theas kafe serverer alt fra hjemmebakte rundstykker og vafler til flere retter til selskap og
bryllup. Hygg deg i den gamle spisestuen, de flotte salongene eller i hagen med fjordutsikt.

NYHET: Vi serverer Afternoon Tea på bestilling for grupper mellom 4-20 personer.
post@villafridheim.no - telefon: 32 14 94 06
www.villafridheim.no

M/S Sagasund
M/S Sagasund er en romslig båt
med høy standard.
Vi seiler mellom Fredrikstad
og Strömstad.
2 timers tur gjennom skjærgården

God mat og
g drikke
til tax-free priser.
Velkommen om bord
Tlff: 90 99 81 11

58 FLERDAGSTURER

TUR 154
Bergen

Stalheim

Gol, Rosendal Gol
Haugesund
Hønefoss

Pr. person 8.265,Inkl.: Buss, help., ferger, 4 x entre.
Tillegg enkeltrom kr. 1.350,-.
Avgang: 1/7.
Grupper avgang etter avtale.

Oslo

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

5-dager Rosendal Haugesund - Karmøy - Bømlo
Starten på vår Norgeshistorie. Vestlandsk
skjærgård og kommunikasjon. Baroni og
prisbelønnet ”smaubebyggelse”.
Gruvesamfunn og kristtorn-skog. Flere av
Norges høyeste fjellvidder og vakreste daler.

opplevelses-senteret. Videre kikker vi på
Vigsnes, et for lengst nedlagt 30 års
gruvesamfunn! Skudeneshavn byr på lunsj og
påfølgende byvandring i noe av den eldste og
mest intime ”smaubebyggelse” vi har til
bevaring. Tilbake til hotellet for en liten
”fristund” før vi igjen møtes til middag.
Dag 4
Tiden er nå kommet til å forlate Haugesund.
Vi drar nord til Buavåg for ferge til Langevåg
på Bømlo. Gjennom vakre landskap, Trekantbro-tunnel-sambandet til Stord og Leirvik.
Her kikker vi etter kristtorn som vokser vilt
og smykker landskapet. Stord Verft må

beskues. Videre til Fitjar med lunsj. Til
Sagviksvåg og ferge til Halhjem, Nesttun,
Indre Arna, Dale, Voss til Stalheim Hotell.
Dette blir vår siste kveld sammen på denne
turen.
Dag 5
Hjemreisedagen starter med en kjempeperle:
Ned Stalsheimskleiva, Gudvangen – Flåm –
Aurland, opp hele Aurlandsdalen. Over
Geiteryggen med lunsj. Passerer Hol, Ål og
Gol. Event. kort friv. kafferast på Sokna og
beregnet ankomst Oslo ca. kl.17.30.

Dag 1
Avgang Oslo kl. 09.00. Reiserute over
Notodden, en kafferast (inkl.), Morgedal til
Haukeliseter Fjellstue hvor vi får lunsj.
Derfra går turen til Odda og Rosendal hvor vi
overnatter på Rosendal Fjordhotell. Middag.
Dag 2
Vi starter dagen med omvisning i Norges
eneste baroni samt Kvinnherad Kirke. Det
blir lunsj på Rosendal Fjordhotell, båttur og
ankomst Haugesund. Innsjekking på Scandic
Hotel Maritim. Middag.
Dag 3
I dag besøker vi Haraldstøtte-haugen, reist til
minne om 1000-års jubileet for slaget i
Hafrsfjord. Deretter over til Avaldsnes på
Karmøy med omvisning i Olavskirken og
Baroniet Rosendal.

Skudeneshavn
Maritim Hotel Kai liv

Rica Maritim Hotel - kveldstemning
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Spennende Lofoten, Vesterålen
og vakre Helgelandskysten
TUR 155 NY
Y

Pr. person 17.995,-

Inkl: Buss, overnattinger
tinger m/pensjon
som beskrevet. Båtturer
tturer og guider
Tillegg: Enkeltrom kkr.r. 3.190,Avgang: 17/6.

Turen er for både
åde enkeltrupper
personer og grupper

de som avslutter dagens busstur med enkel
rundtur til Sortland. Middag og overnatting.
Dag 4.
Frokost. Litt utforsking av Vesterålen med tur
til Myre. Kort benstrekk (friv.) Retur via Sortland og får med Stokmarknes på vei til Melbu.
Ferge over Hadselfjorden til Fiskebøl og dermed Lofoten. Spennende vei frem til Svolvær.
Kort rundtur for å bli kjent. Innsjekking på
Thon Hotel Lofoten. Ingen felles lunsj. Ettermiddagen til eget opplegg. Middag på hotellet
kl. 19.00.

Svolvær
Bodø
Mosjøen

Trondheim

Det geografiske
ke
Midtnorge skal
al
gjøres! Oslo –
Oslo
Trondheim er
brukbart kjentt
for de fleste, men ffra Stift
Stiftstaden
t d og nordd
over er det mye ukjent som vi vil ta dere
med på. Sør - og Nord-Trøndelag, og Nordland med perlene Lofoten og Vesterålen!
Innlandet med Mosjøen, Mo i Rana, Saltfjellet, Fauske, Hamarøy med Hamsun.
Lofoten med Svolvær, Henningsvær, Kabelvåg og Å. Båttur over Vestfjorden fra
Moskenes til Bodø. Riksvei 17, Helgelandskystveien”, er Norges svar på Middelhavslandenes Rivieraen. Glomfjord, Svartisen,
De sju søstre, Alstahaug med Petter Dass,
Tjøtta, Brønnøysund med Torghatten,
”Himmelblå” på Ylvingen, festaften på
Hildur’s Urtearium.
Avskjedsmiddag på Tyholttårnet i Trondheim.

Dag 1.
Avgang Oslo kl. 08.00. E6 forbi Hamar og
Lillehammer, til lunsj på Euro-Stop, Dombås.
Overnatting på Thon Hotel Nidaros i Trondheim. Tidlig ankomst til byen gir god tid til
litt utforskning på egenhånd, både før og etter
middag.
Dag 2.
Kl. 08.00 er en fin tid å komme seg ut på E6
igjen og la den lede oss forbi Steinkjer, Snåsa
og til Heia for enkel servering. Langs Namsen og frem til Mosjøen, Fru Haugans Hotell,
for lunsj. Over el. gjennom Korgenfjell, forbi
Mo i Rana, til Saltfjellet med Polarsirkelen og
kort stopp. Siste etappe frem til Fauske Hotell. Middag og overnatting.
Dag 3.
Kl. 09.00 sitter vi igjen i bussen og følger E6
til Ulfsvåg. Her brekker vi rett vest til Hamarøy hvor vi møter Knut Pedersen Hamsuns
rike. Etter opplevelsene, tilbake til Ulfsvåg og
til Bognes for bilferge til Lødingen. (Ingen
felles lunsj i dag). Her møter vi vår Lofot-gui-
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Dag 5.
Frokost. Formiddagen til eget opplegg. Men
vil anbefale tur med sightseeingbåt til Trollfjorden. Stapp-full med opplevelser. Ca. 3 t.
til ca. kr. 700,- (bestemmer du deg for turen
vil vi forhåndsbestille slik at plass er reservert.) Ingen felles lunsj. Kl. 14.00 går bussen
til Henningsvær med vår lokalguide. Her besøkes først Lofotens Hus med 3-dim. film og
stor malerisamling av kunstnere som Karl
Erik Harr, Th. Holmboe og mange lokale malere. Et idyllisk sentrum. Lofotkatedralen.
Middag på hotellet.
Dag 6.
Utsjekking og avreise. Hele Lofoten på langs
til sydligste spissen med Å og fiskeværsmuseum. Reine blir beskuet. ( Ingen felles lunsj).
Fra Moskenes går bilferge til Bodø med godt
sentrums hotell Scandic Havet.
Dag 7.
Avreise Bodø kl.09.00 og rett til Saltstraumen. Verdens sterkeste malstrøm. Ta med fiskestang for her kan man ikke unngå å få fisk
dersom strømmen er på det gunstige. En en-

kel servering her – noe med fisk selvfølgelig. Men vi må videre. Forbi Ørnes, hvor
Hurtigruten har kort stopp. Innom Glomfjord med stort kraftverk hvor Norsk Hydro
produserte fullgjødsel nok til å dekke hele
landets forbruk. Forserer "under" Svartisen.
En arm av denne, Engabreen, går nesten ned
i Holandsfjorden, kort fotostopp for denne.
På Forøy finner vi en ferge som tar 10 min.
over til Ågskardet. Med ½ t kjøring venter
neste ferge i Jektvik (ingen felles lunsj) og
bruker 60 min. over til Kilboghamn. Gjennom flott Nordlands-natur til Mo i Rana.
Her skal vi bo på velrenommerte Meyergården Hotell.
Dag 8.
Avreise Mo kl.10.00, ut mot kysten igjen til
Rv.17. Fjorder, høyder, knauser og fjell frem
til Nesna. Bilferge fra Nesna 25 min. til Levang og kort kjøring til Sannessjøen. De 7
søstre beskues med andektighet innen vi ankommer Alstahaug (inkl). Ingen felles lunsj.
Historikken med Petter Dass må gjenoppfriskes, prestegården, kirken, bautasteinen
og det relativt nye informasjonssentret. Tjøtta blir neste stopp for å vente på en ferge til
Forvik, et 50 min. seilas. Dagens 3. ferge
finnes i Andalsvågen, og bruker bare 20
min. over til Horn. Herfra kort kjøring til
Thon Hotel Brønnøysund for middag og
innsjekking.
Dag 9.
Før eller etter frokost går bussen ut til Torghatten for en kort spasertur opp til det legendariske hullet som går tvers igjennom ”knotten”, det må oppleves. Så tilbake til hotellet
og evt. frokost. Utreise kl.11.15 tilbake til
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Horn og får ferge ut til Leka. Øya med rike
oldfunn. Opptil 900 år gamle gravhauger i
fleng. Lunsj. Lokalguide vil vise oss og fortelle.
Fergen tar bussen og oss tilbake til Horn.
Noe tid på hotellet for en "kort strekk", litt
pudder på nesen. Kl.17.45 drar bussen med
oss til Hildur's Urtearium. Her får vi omvisning, historie og en velanrettet servering
hvor aftenen går altfor raskt. Med bussen tilbake til hotellet hvor en god seng venter og
alle dagens opplevelser kan følge oss inn i
drømmeverdenen.
Dag 10.
Kl. 08.45 går bussen til Vennesund. En 20
min. fergetur til Holm. Fremdeles langs Rv
17, forbi Foldereid med avkj. til Rørvik.
Høylandet i Revyrikets høyborg passeres.
Rv.17 leder oss så til Namsos. Vi må utforske denne byen litt på egen hånd, og kanskje
er vi sultne, så en time må vi ha. Fortsetter
via Steinkjer til Trondheim hvor vi jo var turens første natt, og således kan fullføre hva
som ikke ble gjort da. Men vi tar først felles
middag på Tyholttårnet. Restauranten på
toppen der går rundt og rundt seg selv like
til det går rundt for deg.
Dag 11.
Ut på veien igjen kl. 09.00 og finner E6.
Følger denne gjennom frodige Trønderbygder til Ulsberg. Får hele Østerdalen syd med
storgårder i fleng forbi Elverum til Myklegard som serverer dagens lunsj. Romedal,
Eidsvoll og til Oslo hvor det kreves flere dager til å sortere og fordøye alle turens inntrykk.
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Blomsterrike Holland
TUR 156

Amsterdam

Pr. person 9.695,Inkl. buss, halvp., Gøteborg/Kiel, 4
døgn halvp., lunsj dag 3 og 5, inng.
Keukenhof, Delft, lokale guider,
sightseeing, kanaltur samt reisel.
på turen.
Tillegg sgl.rom kr. 1.200,-,
sgl.lugar, innv. kr. 600,-. Utv. lugar
p. p. kr. 600,-. Avgang: 18/4.
Grupper avgang etter avtale.

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

7 dager blomsterriket
Holland
De fleste av oss forbinder Holland med
blomster, og fremfor alt TULIPANER. En
vårtur til Holland er en fantastisk opplevelse for
blomsterelskere, men Holland har også mye
annet å by på. Vi har valgt å bo på Tulip Inn
Media Park i Hilversum. Hilversum er en
kommune og by i provinsen Noord-Holland, og
har ca. 90.000 innbyggere. Byen er omgitt av
naturområder med skoger, enger, innsjøer og
mindre landsbyer. Vi besøker den store
verdenskjente blomsterparken Keukenhof. Fra
slutten av mars og 8 uker fremover kan vi
beundre 7 millioner blomstrende løker.
Keukenhof feiret 60-års jubileum i 2012. I dag
besøker over 1 million mennesker parken bare i
løpet av april og mai.
VIL DU/DERE VÆRE MED OG BESØKE
DENNE PARKEN? Dette blir en opplevelse.
Dag 1
Avgang Oslo kl.12.00. Med buss via
Østfoldbyene til Svinesund. Videre gjennom
Bohuslän til Gøteborg. Kaffestopp underveis
(ikke inkl.). Stena Line har avgang kl.18.45
Ombord venter dobbeltlugarer, alle med dusj/
wc. Buffet. Handling til gunstige priser!
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Dag 2
Frokost fra kl. 07.00 Vi ankommer Kiel kl.
09.15, og turen går gjennom Tyskland med gode
pauser underveis. I løpet av ettermiddagen
ankommer vi vårt hotell, Tulip Inn Media Park i
Hilversum. Sen middag på hotellet.
Dag 3
Etter frokost skal vi oppleve Amsterdam,
bysightseeing, kanaltur, diamantsliperi og lunsj.
Middag på hotellet om kvelden.
Dag 4
I dag går turen sydvestover. Skal oppleve
Nederland. Vi skal også besøke Koninklijke
Porceleyne Fles in Delft og vi skal til
Keukenhof, den fantastiske blomsterparken.
Middag på hotellet.
Dag 5
I dag skal vi besøke den sjarmerende gamle
fiskerbyen, Volendam, hvor vi også inntar
dagens lunsj. Besøk på en lokal ostegård (Alida
Hoeve) hvor osten blir laget på den tradisjonelle
måten. På ettermiddagen går turen over
Afsluitdijk til Groningen, hvor vi overnatter på
Mecure Martiniplaza med middag om kvelden.
Dag 6
Etter frokost fortsetter hjemreisen. Ankomst
Kiel og Stena Line med avgang kl.18.45.
Innsjekking, buffet og sosialt samvær denne
siste kvelden på dette ”eventyret”.
Dag 7
Ankomst Gøteborg kl. 09.15 etter en bedre
frokost. På gode veier settes kursen hjemover til
Oslo. Med gode minner og litt ”snadder” i
bagasjen skilles vi for denne gang.

TUR 159
Åndalsnes
Bjorli
Geiranger
Dombås
Lom
Lillehammer
Gol

Pr. person 4.735,Inkl. buss, 2 døgn m/help., +1
lunsj, Raumabanen.
Tillegg for enkeltrom kr. 600,Avgang: 26/8
Grupper avgang etter avtale.

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

3 dager Raumabanen Trollstigen - Ørneveien
En reise med Raumabanen gir en unik mulighet til å komme nærmere noen av de fantastiske naturområdene vi har. Likeledes Trollstigen, Ørneveien. Velkommen på en 3-dagers reise til noen av våre mange storslagne
naturscenarier. Raumabanen er en fantastisk
jernbanestrekning som vi kan være stolte av,
med Kylling bru over en smaragdgrønn Rauma, 180 graders vendetunnel inne i berget og
Trollveggen med sitt loddrette stup som vi får
fin sikt mot. En flott reise fra fjell til hav på 1
time. I juni-juli og august blir det kjørt 4 avganger daglig mellom Bjorli og Åndalsnes.
Trollstigen har hørt til turistattraksjonene siden før veien ble åpnet i 1936. Stigfossen
kaster seg utover en bratt klippevegg. Ørneveien har en fantastisk utsiktsplass ovenfor
Geirangerfjorden.
Dag 1
Avgang Oslo kl. 08.00. Vi kjører nordover
E6 til Lillehammer, Marchè, med enkel serv.
Raumabanen har avgang fra Dombås ca.
kl.14.00. På toget koser vi oss med «lunsjpakken» vi får utdelt. Len dere godt tilbake, bare
nyt turen og vær stolte av dette nydelige landet vårt. Vi får litt info på turen via høyttaleranlegget på toget. På denne turen på 114 km
skal vi over 32 bruer, den meste kjente er
Kylling Bru, vi skal gjennom 6 tunneler, deriblant en vendetunnel på 180 grader inne i berget. Dette er tiden for naturopplevelser. Vi ankommer Åndalsnes kl. 15.37 og møter igjen
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bussen som med kort avstand går til Hotel
Grand Bellevue. Innsjekking, middag og så ut
på «byen».
Dag 2
Frokost, utsjekking og avgang kl.10.00. Kort
vei langs Rauma til Sogge Bru. Her leses det
også Trollstigen. Forserer dette imponerende
veianlegget hvor mange av de gamle stabbesteinene ennå er på plass. Omkringliggende
topper på 1700 m.o.h. gjør hele Istradalen
«trollsk». Stopp ved Trollstigen Fjellstue.
Passerer høyeste veipunkt 850 m.o.h., hele
Valldalen ned til Linge med ferge over Norddalsfjorden til Eidsdal. Vei til Norddal og
Herdalsseter. Et prosjekt som er et av våre
beste «Setermuseer». Tar gjerne en porsjon
”rjomegraut” her. Tilbake til Eidsdal og over
fjellet til Ørneveien som fører med spektakulære inntrykk ned til Geirangerfjorden. Gjennom bygdesentret Geiranger og får litt stigning opp til flaten med Hotel Union på ene siden av veien og Geiranger Fjordsenter på den
andre siden, og her skal vi inn og studere dette, for de fleste av oss ukjente miljø. Senere
bare å krysse veien for innsjekking på Hotel
Union, middag, samvær. Der er alltid mulighet til å komme i underetasjen for å se
Mjelva’s veteranvogn-utstilling.
Dag 3
Frokost, utsjekking og avreise kl.09.00. Opp
alle bakkene til Djupvasshytta. Forutsetter
godvær og tar selvfølgelig tur/retur til
Dalsnibba. Med sine 1.500 m.o.h. og 360 grader rundskue så er det en opplevelse av de
sjeldne. Over Strynefjellet, forbi Grotli til
Lom for en pause. Neste etappe bryter vi opp
ved Randen Rv51 mot Randsverk, her får vi
en fantastisk utsikt over dalen nedenfor, Valdresflya til Beitostølen og får dagens lunsj.
Forbi Fagernes til Veikroa Nes i Ådal for en
kort stopp. Ådalen, Hønefoss, Sollihøgda, tilbake til utgangspunktet.

Kylling Bru
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TUR 168

Pr. person 3.995,-

Oslo
Notodden
Dalen
Norsjø
Ulefoss
Skien
Strömstad
Kragerø

Inkl: Buss, 2 døgn help.,1 lunsj,
båttur og 2x entre, K/V
Tillegg: Enkeltrom kr. 500,Grupper avgang etter avtale.

3 Dager Telemark med
Quality Straand Hotel

forteller kapteinen om både båten, vassdraget
og steder vi passerer underveis.
Etter båtturen smaker det med god lunsj på
hotellet. Etter lunsj er det tid til å slappe av,
gå en tur eller besøke vår nærmeste nabo
Sølvsmedtunet & Nisseloftet. Her er det butikk med smykker, brukskunst, suvenirer og
småinteriør. I annen etasje ligger Nisseloftet
og her er det jul hele året!
På kvelden er det klart for vår deilige middagsbuffet og det er levende musikk etterpå.

Dag 3
Etter en god frokost er det klart for avreise og
turen går først til Treungen. Her ligger det
artige Z Museum hvor vi få en omvisning
blant gamle biler, klær, telefoner og mye
annet rart. Kaffe og vaffel blir servert før vi
kjører videre. Så går turen hjemover og vi
kjører om Porsgrunn og Vestfold. Lunsj
underveis. Ankommer Oslo ut på
ettermiddagen.

Dag 1
Avgang Oslo kl. 09.00. Forbi Drammen,
Kongsberg og Notodden til fruktbygda Gvarv.
Her ligger Lerkekåsa Vingård, verdens
nordligste i sitt slag. Vi får høre om
vinproduksjon og får kanskje teste de edle
dråper. Her serveres en deilig lunsj.
Om Bø, langs Seljordsvatnet kjent for sin
sjøorm (vi kan ikke garantere at vi får se den)
og videre forbi Brunkeberg og siste biten til
Vrådal. Vel fremme sjekker vi inn på koselige
Quality Straand Hotel. Det blir deilig
middagsbuffet og senere levende musikk.
Dag 2
Etter en solid frokost og litt avslapping i
salongene tar vi dere med ut på en tur på
Nisser, Telemarks største innsjø, med
veteranbåten M/S Fram.Vi seiler gjennom en
liten sluse og utover i et vakkert øylandskap
omkranset av majestetiske fjell. Underveis

M.S Fram i Småstraum Sluse.
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TUR 169

Pr. person 4.390,-

Oslo
Notodden
Dalen
Norsjø
Ulefoss
Skien
Strömstad
Kragerø

Tillegg for E-rom kr. 500,Inkl.: buss, kanalbåt m/lunsj, 2 x
museum m/lunsj og guide
Grupper avgang etter avtale.

Telemark er alltid like forlokkende og nå skal
Notodden, Vrådal og
Kviteseid utforskes til lands
og til vanns.
Dag 1.
Avgang Oslo kl.09.00 med retning vestover.
Passerer Drammen og Kongsberg og leser
tydlig: Telemark og Notodden. Godt med
nedoverbakker, og kultur og industristaden
inntas. Masse i bysentret er tatt inn i Unesco’s
verdensarvliste. Tinnfoss industrier med
kunstmuseum. Galleri med skiftende
utstillinger. Monumentale bygninger,
vannkanaler, fosser og kafè med litt servering
kommer til å kreve noe tid. Guide presenterer
dette og tar også en bussrundtur i byen og
forteller byens historie. Ser etter hvert Heddal
Stavkirke. Drar gjennom Hjartdal til Flatdal
med stopp på Nutheim Gjestegiveri for enkel
kafferast. Vertinnen forteller om stedet og
malerskole som Erlend Grøstad opprettet.
Gjennom Seljord og Kviteseid til Vrådal med
innsjekking på Quality Straand Hotel. Middag
og utforsking av hotellets fasiliteter.

Dag 2.
Avgang kl.10.00 etter solid frokost. Langs
Nisser til Treungen og Z-Museet. Omvisning
med alt fra matdåser, persiske tepper,
telefonsentraler til biler. Lunsj serveres innen
turen går tilbake til Vrådal. Her bør nisseloft
og sølvsmie besøkes innen middag kl.19.00.
Kanskje en dans før Ole Lukkeøye kommer.
Dag 3.
Frokost, utsjekking og avgang kl.10.30. Over
Heia til Kviteseid med Fjågesund og kanalbåt
på Kviteseidvatnet, Flåvatnet, Strengen,
Lunde og til Ulefoss kl.15.20. Lunsj blir
servert under seilasen. Bussen tar ferd om
Gvarv, Notodden, Kongsberg med en friv.
kafferast i Hokksund. Deretter tilbake til
utgangspunktet.
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TUR 171

Pr. person fra 6.295,-

Skagen

4 dager
Avgang: 29/8.
Prisen inkl: Buss, overnattinger m/
help., untatt dag 3 og guider som
beskrevet. Tillegg: Enkeltrom kr.
1.100,-, enkeltlugar kr. 300,-, utv.
lugar kr. 500 pr. pers.
Grupper avgang etter avtale
Frederikshavn

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

4 dager, Vakre svenske slott
skal besøkes
Krageholm slott ligger vid Krageholmssjön i
Sövestads sogn ca. 8 km nord for Ystad i Skåne. Slottet er fra 1200-tallet. og fremtidsrettet
gårds for flere kjente danske adels familier
som Due, Thott, Brahe, Marsvin og Krabbe.
Svaneholm slott ligger i Skurups sogn i Skurup kommune i Skåne. Det antas at Svaneholms forgjenger var et våningshus til Skurups kirke og flyttet av Mourids Jepsen Sparre i 1530 til Svaneholm i dag. Navnet Svaneholm fikk dem tradisjonelt etter svanene som
lå der på øya.
Örenäs Slott Hotell er en frodig oase på den
vakre Skåne kysten. Slottet er et storslått og
hotell- og konferansesenter i et unikt miljø. I
1867 kjøpte Höfðshövdingen August Anderberg Nedre Glumslöv nummer 7, som da var

Krageholms slott

den offisielle adressen til dagens Örenäs-palass. Han var i stand til å bygge Mariehildbygningen, oppkalt etter sin kjære kone. August Anderbergs store hobby var botanikk og
han kunne plante tropiske trær og busker på
eiendommen. Noen av disse trærne er fortsatt
i slottsparken i dag.
Tjolöholms Slott er Nordens fremste kunstog håndverkfasilitet. Det overdådige slottet
ble ferdigstilt i 1904 og sies å være en av
Sveriges mest bemerkelsesverdige bygninger.
Arkitekt Lars Israel Wahlman designet det i
Tudor-stil for sjefmester James Fredrik Dickson og hans kone Blanche. Slottets overdådige innredning byr på britisk "komfort" og for
tiden er toppmoderne fasiliteter som rundbunnsdusjer og en veier som veier et tonn.
Dag 1
Avgang Oslo kl. 14.30, kjører ned til DFDS
og sjekker inn. Avgang kl. 16.30. Middag,
2-retter inkl. 1 drikke, (1.bordsetning). Så koser vi oss med skipets fasiliteter under overfarten til København.
Dag 2
Frokost før ankomst København kl. 09.45.
Tar plass i bussen og kjører mot Ystad og
Krageholm slott for omv. Så fortsetter turen
til Svaneholm slott hvor vi inntar dagens lunsj
i slottsrestauranten før en my omv. her. I dag
skal vi overnatte på Comfort Hotel i Malmø

Svaneholms slott

hvor vi ankommer før middag kl.19.00. Comfort Hotel Malmö ligger i en vakker blanding
av en 1800-talls hall med høye tak og et moderne interiør med storslått stemning. Det er
det åpenbare valget for vår overnatting i Malmö.
Dag 3
Frokost. Nå setter vi kursen til Landskrona og
Örenäs Slott Hotell. Slottet har en interessant
historie og en nydelig have på ca. 7 mål. Her
må vi virkelig nyte historien og haven. Stottet
fremstår i dag som et moderne hotell med alle
fasiliteter. Eies i dag av LO,
Dag 4
Etter frokost må vi takke for oss og setter kursen sydover til Landskrona og får servert en
deilig lunsj før vi kommer til Tjolöholm Slott,
som ligger i Fjärås. Tjolöholms Slott, bygd
1898-1904, er en av Sveriges mest bemerkelsesverdige bygninger og et fantastisk eksempel på en kunst og håndverk av den typen
som kan ses hovedsakelig i England. Her får
vi også en interessant omvisning. Så blir det
siste etappe via Gøteborg, Håby og regner
med å være tilbake i Oslo ut på kvelden.
Er du «nysgjerrig» på svenske slott, er dette
turen for deg!

Alle bilder: Foto: Wikimedia Commons

Örenäs slott

Tjolöholm slott
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TUR 172
Oslo

Stockholm

Gotland

Pr. person 8.195,Avg: 4/8
Inkl: Inkl: Buss, overnattinger m/
halvpensjon, båtturer og guider
som beskrevet.
Tillegg: Enkeltrom kr. 2.000,Grupper avgang etter avtale

Turen er for både enkeltpersoner og grupper

6-dager sjamerende Gotland
Når du ankommer Gotland med ferje, er middelalderbyen Visby som har en ringmur rundt
seg, det første du møter. Denne byen står på
UNESCOs liste over Verdensarv. Visby er
Gotlands eneste by, men til gjengjeld har
du mye i vente: På sommeren er de lave småhusene fullstendig dekket av et hav med roser, og i byen ses høye tårn og spir og brosteinsbelagte gatersom snirkler seg bortover
med gammeldagse forretninger hele veien.
Mest sannsynlig ble adjektivet ”sjarmerende”
oppfunnet for å beskrive denne byen. På denne tiden får vi oppleve Gotland under middelalderuka.
Gotland er en øy, 125 km lang og 52 km bred,
med unik natur og levende kultur. Vi gjør utflukter både til nord og sør på øya og opplever steinbrudd, rauker og kirker. Vi besøker
Farø som ikke bare er kjent for sine raukfelt,
men for kjente personer som Olof Palme og
Ingmar Bergmann som har bodd der. På Got-

land bor vi godt på Best Western Solheim Hotell i Visby. Gåavstand til Almedalen, som fra
tidligere tider var havnen, men nå er det stedets samlingsplass. Andre interessante steder
i nærheten er Gotlands kunstmuseum og Visby domkirke. Visby regnes som en av de
best bevarte middelalder byer i Skandinavia,
og var et viktig sete for Hanseatene på
1100-tallet.
Dag 1
Avgang Oslo kl. 09.00. Vi kjører via Karlstad, Ørebro, Stockholm og frem til Skärgärds
Hotellet i Nynäshamn. Pauser/lunsj underveis, (ikke inkl.) Middag på hotellet.
Dag 2
Etter frokost slapper vi av frem til båtavgang
kl. 12.00, og nyter overfarten. Ingen felles
lunsj i dag. Ankomst Visby kl. 14.55. Sjekker
inn på vårt hotell. Kl. 16.00 kommer guiden
vår til hotellet og tar oss med på en spasertur
rundt i denne vakre middelalderbyen. for å
gjøre oss litt kjent med omgivelsene. Felles
middag på hotellet.
Dag 3
Frokost. Kl. 09.00 legger vi ut på guidet tur
gjennom den nordlige delen av øya. Fårö og
Nordre Gotland, som lokker med sine steinstrender og særegne natur. Men her er det mer

å tilby, Gotlands landskirker, raukfeltet m.m.
Vi kjører mor Fårösund og Bungemuseet for å
se hvordan Gotlandske gårder så ut på 161800 tallet, vi får se skipssettinger, kværner
m.m. Lunsj underveis. Tilbake i Visby tidlig
ettermiddag. Middag om kvelden.
Dag 4
Frokost. Deretter ny guidet tur- nå gjennom
den sørlige delen av øya, kalt "Sudret". På sørspissen kommer vi til Hoburgen - en særpreget
landskapsformasjon. Vi passerer fiskestedet
Gnisvärd, kjører langs Ekstadkysten. Mye historie. Siste etappe frem til Hoburgen følger vi
Kettelviksveien som slingrer seg frem ut mot
havet. Lunsj underveis. Middag på hotellet.
Dag 5
Etter frokost takker vi for oss og forlater Visby kl.10.50. Ankomst Nynäshamn ca.
kl.14.10. Vi utforsker Nynäshamn og besøker
et nostalgimuseum, litt tid på egen hånd før vi
16.30 setter vi kursen til Södertälje for middag og overnatting.
Dag 6
Frokost på hotellet før vi setter nesen hjemover, bare avbrutt av pauser underveis, lunsj
ikke inkl. Fulle av inntrykk og gode minner
fra Gotland ankommer vi Oslo ca. kl. 17.00.
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Årlig har vi spesialopplegg
Påsketurer:
• Viborg med opplevelser
• Gøteborg
• Lübeck
• Dalseter Høyfjellshotell
• Holland
Julemarkeder:
• Lübeck
• Gøteborg
• Oset Høyfjellshotell
• Maihaugen
• Fredriksten Festning
Jule – nyttårsopphold:
• Quality Straand Hotel
• Dalseter Høyfjellshotell

Spesialturer – be om program
• Spelet om Heilag Olav og Elden på
Røros
• Peer Gynt Spelet ved Gålåvatnet
• Kristinspelet på Jørundgard
• Rakfiskfestivalen på Fagernes
• Marispelet
• Kjerringtorget
Meget gjerne arrangerer vi turer med båt
eller fly. Spesialtilbud kan fåes ved
henvendelse til vårt kontor. Vi har alltid
gode tilbud til grupper og foreninger,
både som pakketurer vi lager eller kun
bussleie etter eget program. Gruppeturers
priser er basert på min. 27 deltakere.

Vi oppfordrer alle våre gjester til å sjekke
at dere har reise/avbestillingsforsikring.
Vedr. avbestillingsbetingelser, se våre
nettsider: www.fcturistbusser.no eller be
om å få disse tilsendt.
Dersom hoteller, servicesteder etc. blir
pålagt offentlige avgifter, vil dette få
konsekvenser for våre priser, antagelig
også bomavgifter. Vi tar forbehold om
bytte av hoteller og ev. trykkfeil. Firmaet
er medlem av Reisegarantifondet.

Vakttelefon 975 38 152
Kontakt oss for tilbud !!!
Tlf. 67 91 20 50
www.fcturistbusser.no
post@fcturistbusser.no

Plassbakk-kallen

Myreng-gubben

Jens von Bustenskjiold

DAGSTUR MED
SVERIGEEXPRESSEN
Bli med på våre tradisjonsrike dagsturer til Strømstad med besøk på populære Nordby Shoppingcenter.
I tillegg til en hyggelig og sosial tur handler du billig både om bord og i Sverige.

UKEMENY
TIRSDAG–TORSDAG
Avgang fra Oslo .................................... kl. 1100
Avgang fra Sandefjord ........................ kl. 1330

HVER LØRDAG
Avgang fra Oslo ..................................... kl. 0900
Avgang fra Strømstad ......................... kl. 1340

Spesialpris buss + båt

Kun

300,– pr person

NB!

Grupper med
pris etter avtale.
Gjelder alle dager.

Velkommen om bord til en trivelig og lønnsom dag!

Juni
2019

SAD-LJ18-61T Foto: Color Line AS. Vi tar forbehold om trykkfeil.

NYT ET DEILIG MÅLTID OM BORD
Fra Sandefjord kl. 1330 og fra Strømstad kl. 1340 anbefaler vi lunsjbuffet med drikke til maten:
Mandag–torsdag fra 200,– pr person. Fredag–søndag fra 250,– pr person.
I perioden 07.06.–25.08. fra 270,– pr person

