
 



Velkommen til FC klubben. 
 

 

For 2019 har vi også valgt å lage et lite hefte over turene som klubben har 

satt opp enten for bare dere medlemmer eller noen er for dere + andre  

ikke medlemmer. Medlemmene er rabatterte.. 

 

Vi hadde mange fine turer og mye moro sammen i 2018, 

og håper vi skal få det minst like hyggelig sammen i 2019 

 

Turene i dette hefte er de som er fast bestemt, men vi kan komme med 

andre tilbud underveis. 

Det er viktig at dere følger med på mail, dere som har, og nettsiden for å 

bli oppdatert. Dere som ikke har tilgang til mail/data må ringe til  

Finn Carlsen Turistbusser på tlf: 67 91 20 50  for å forhøre dere. 

Vi vil også utover prøve litt med sms varslinger. 

 

Ta vare på heftet og kom gjerne med innspill. 
 

Vi gleder oss til 2019 og til å treffe dere igjen. 

Nettadressen: www.fcturistbusser.no 

Så går dere på FC klubben. 

Solheimveien 72 
1473 Lørenskog 
e-post: post@fcklubben.no 
Org. nr.: 912 597 083 

mailto:post@fcklubben.no


Tlf:   67 91 20 50  
Telefaks: +47 67 97 18 32  
E-post: post@fcturistbusser.no 
web: fcturistbusser.no 

Shoppingturer til Sverige 2019. 
 
Onsdag 20.februar. Charlottenberg .Kr. 220,-. 
Avreise Lillestrøm kl.07.50, Esso Solheimkl.08.00, Stovner kl.08.10,  
Kalbakken (nedre Kalbakkvei) kl.08.15, Tveita kl.08.30 og Oslo Buss-
terminal kl. 09.00.  Rett til Charlottenberg for 3 timers shopping.  
Tur 1198 
 
Torsdag 11.april  Sandefjord-Strømstad m/buffet. Kr. 350,-. 
Avreise Lillestrøm kl.09.50, Esso Solheim kl.10.00, Stovner kl.10.10,  
Kalbakken (nedre Kalbakkvei) kl.10.15, Tveita kl.10.30 og Oslo  
Bussterminal kl. 11.00. Båt fra Sandefjord kl. 13.30 med buffet. 30 
min. Osloveien ved Systembolaget, 90 min. på Nordby  
Shoppingsenter.   
Tur 1109 
 
Lørdag 19.oktober. Charlottenberg. Kr. 220,-. 
Avreise Lillestrøm kl.07.50, Esso Solheim kl.08.00, Stovner kl.08.10,  
Kalbakken (nedre Kalbakkvei) kl.08.15, Tveita kl.08.30 og Oslo  
Bussterminal kl. 09.00.  Rett til Charlottenberg for 3 timers shopping.  
Tur 1198 
 
Lørdag 7.desember. Strømstad-Sandefjord m/julebuffet.  Kr. 350,-. 
Avreise Lillestrøm kl.07.50, Esso Solheim kl.08.00, Stovner kl.0810, 
Kalbakken (nedre Kalbakkvei) kl.08.15, Tveita kl.08.30 og  
Oslo Bussterminal kl. 09.00. Båt fra Strømstad kl. 13.40 med buffet. 
30 min. Osloveien ved Systembolaget, 90 min. på Nordby  
Shoppingsenter.   
Tur 1009 
 
Velkommen, bli med på shoppingtur!!!!!!! 



Denne turen er litt spesiell, her blir alt en 
overraskelse. 
Vi starter med at dere skal gjette hvor vi 
skal, den som kommer nærmest blir 
premiert. 
Vi skal ikke gå mye, men litt. (De som ikke 
vil/kan gå, kan godt være med, men de får 
ikke med seg alt). Underveis får vi både 
kaffe og litt servering samt en deilig 
middag. Omvisninger med guider er inkl. 
 
Avreise Lillestrøm kl.07.50, Lørenskog 
Esso Solheim kl.08.00, Stovner 
kl.0810, Kalbakken  
(nedre Kalbakkvei) kl.08.15,  
Tveita kl.08.30 og  
Oslo Bussterminal kl. 09.00.  
 
Regner med at vi er tilbake i Oslo  
ca. kl.19.00. 

TUR  1018 
 

«UT I DET BLÅ» 
HAR AVGANG 29.APRIL 
KUN FOR MEDLEMMER 

Kr. 795- 

Prisen inkl: Buss, 
omvisning kaffe og 
litt å bite i samt  
2-retters middag 
med kaffe. 

Bildene er fra Flor og Fjære 
og har ingenting med  
dagens turmål å gjøre. 
 
Dette er forresten også en 
flott tur som dere bør  
vurdere. 



Tlf:   67 91 20 50  
Telefaks: +47 67 97 18 32  
E-post: post@fcturistbusser.no 
web: fcturistbusser.no 

Vi har busser for  

alle formål. 



Turen til det danske høyfjellet vil gi deg et helt 

nytt syn på vårt naboland i syd. Sammen med 

forfatteren Roger Pihl, som er verdensberømt i 

Danmark etter å ha fått utgitt flere bøker om 

danske høydepunkter, har vi satt sammen en 

tur der du får oppleve Danmark, først og fremst 

som naturland. Vi skal bestige flere av de 

høyeste toppene, men også få oppleve historie, 

kultur, mat, utsikt og jyske byer du kanskje 

aldri har hørt om. Turen passer for alle som liker 

å gå litt. Husk gode sko og vindtett jakke, for 

det blåser på toppene, også i Danmark. 

TUR 1127 

Fjellklatring i Danmark 

«Det  danske høyfjellet» 
Avgang: 
7. mai  

Medlemspris 
Kr. 6.995 

Prisen inkl: Buss, 
overnattinger 
m/pensjon,  båtturer 
og guider som 
beskrevet. 
 
Tillegg: 
Enkeltrom    kr. 1.150 
Innv. sgl lug. kr. 200 
Utv.lug kr. 300 
pr.pers. 

Kr. 7.495 
ikke medlemmer 



 

HJERTELIG VELKOMMEN 

Dag 1.  Avgang: Lillestrøm kl. 16.50,  Esso Solheim kl. 17.00, Stovner 

kl. 17.10, Nedre Kalbakkvei kl.17.15, Tveita kl.17.30, Oslo kl.18.00 

Kl.19.30 har Stena Line avgang. Ombord koser vi oss med skipets fasi-

liteter. 

 

Dag 2.  Ankomst Frederikshavn kl 07.30. Herfra kjører vi til Dronning-

lund Slott der frokosten venter oss. Vi får også tid til en liten omvisning 

i slottet før vi kjører til Storskoven i Jyske Ås der vi skal bestige våre 

første topper; Knøsen og Knaghøj. Neste topp er Rebild Bakker, Dan-

marks første nasjonalpark hvor vi skal bestige Sønderkol. Her får også 

vi en omvisning i det helt nye Rebild Center. Lunsj venter på Mosskov-

pavillionen, før vi stopper i den vesle byen Mariager hvor vi naturligvis 

får se den gamle, vakre byen og kirken, men hvor vi også skal bestige 

Hohøj, en av Danmarks største gravhauger. Vi ankommer Ry og Hotel 

Ry ved østenden av Silkeborgsjøene til middag. Kvelden er fri til å 

oppleve byen. 

 

Dag 3.  Etter frokost starter vi dagen med å bestige de fredede top-

pene Sindbjerg og Stoubjerg før vi kjører til Silkeborg for å reise med 

Hjejlen, verdens eldste hjulbåt i drift. Den setter oss i land ved Hotel 

Julsø hvor vi skal spise lunsj før vi bestiger selveste Himmelbjerget, 

der vi møter turistsjefen og kan klatre opp i tårnet som ble reist til 

ære for kong Frederik 7. Fra Himmelbjerget kjører vi til Øm kloster-

museum, et tidligere cistercienserkloster, hvor vi får en omvisning i 

den middelalderske urtehagen og kan se hvordan munkene levde. Vi 

skal også hilse på Danmarks lengste elv Gudenåen og Klostermølle før 

vi bestiger dagens siste topp, Galgebakke i Gammel Rye. Etter en for-

tjent pause på hotellet i Ry drar vi til Nørre Vissing Kro der vi spiser 

middag og får en smake av det nye, danske kjøkkenet. 

 

Dag 4.  Denne dagen skal vi opp på Danmarks aller høyeste punkter; 

Møllehøj og Ejer Bavnehøj, hele 170,86 meter over havet. De som 

har lyst kan ta en 1,5 kilometer tur til Møgelhøj, mens de andre nyter 

en dansk vaffelis fra kiosken på Ejer Bavnehøj. Naturligvis skal vi alle 

opp i tårnet som er det høyeste punktet man kan komme i Danmark. 

Deretter besøker vi Skanderborg Slotskirke før vi spiser lunsj på Kafé 

K i Skanderborg Kulturhus, kombinert med en liten omvisning. Fra 

Skanderborg kjører vi til Ebeltoft der vi skal besøke Fregatten Jylland 

før vi får et par timer på egen hånd i den vakre gamlebyen. Så skal vi 

bestige toppene Agri Bavnehøj og Trehøje i Mols Bjerge, en av Dan-

marks nyeste nasjonalparker, før vi setter snuten nordover og kjører til 

Brønderslev der vi tar inn på Hotel Phønix. Middag og kveld på egen 

hånd i Brønderslev. 

 

Dag 5.  Hjemreisedagen, men etter en god og lang frokost gjør vi et 

stopp på Bangsbo Fort, et festningsanlegg fra krigens dager. Båten sei-

ler fra Frederikshavn til Gøteborg klokken 14.00 og ankommer Gøte-

borg klokken 17.30. Middag på egen hånd ombord, før vi kjører til Oslo 

og utgangspunktet. 



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. Vi skal også få med oss en båttur på 
Krøderen med M/S Kryllingen 
 
Avreise Lillestrøm kl.07.50, Lørenskog kl.08.00, 
Stovner kl.08.10, Kalbakken (nedre Kalbakkvei) 
kl.08.15, Tveita kl.08.30 og Oslo Bussterminal  
kl. 09.00.   
Over Sollihøgda, forbi Hønefoss, Sokna, Hamremoen og 
rett til Bjøreøya, med Villa Fridheim. Enkel servering ved 
ankomst. Så følger en interessant  omvisning i 
«Kråkeslottet». (Her er det ikke heis). 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 turen  nordover til Veikåker Gård (enten med buss eller 
båt) 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 bussen/båten kjører 
oss  til Sole Gjestegård for middag kl.16.00. Her får vi en 
flott utsikt over Krøderen. Hjemturen går via Hønefoss, 
Jevnaker, Roa og tilbake i Oslo ca.kl.18.30-19.30. 

TUR 1039 
 
 

EVENTYRSLOTTET VILLA 
FRIDHEIM MED «GODBITER» 

Kr. 795,- 

Prisen inkl:  
Buss, guide, båttur 
med serv. samt 
dagens 2-retters 
lunsj. 

Avgang: 
22. mai—2019 

Kun for medlemmer 



TUR  1071 

SKJÆRGÅRDSPARADISET 
KOSTER  
KUN FOR MEDLEMMER 

 
Kr. 945,- 

 

Avgang 
26.juni  

 
Prisen inkl: Buss,   
båt,og lunsj. 

  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 ik-
ke 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. 

Avreise Lillestrøm kl.07.20, Lørenskog 
kl.07.30, Stovner kl.07.40, Kalbakken 
(nedre Kalbakkvei) kl.07.45, Tveita 
kl.08.00 og Oslo Bussterminal kl. 08.30.   
Turen går mot Strømstad. Vi går ombord i Koster-
båten (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. 
 

VELKOMMEN 



TUR  1046 

 
SOLI BRUG  
M/GAMLEBYEN I FRDRIKSTAD 
KUN FOR MEDLEMMER 

 
Kr. 800,- 

 

Avgang 
18.juli 

 
Prisen inkl: Buss,   
Inng. og litt «å bite 
ti» på Soli Brug, 
guidet runde i 
Gamlebyen samt 
gryterett med 
dessert og kaffe på 
Restaurant 
MajorStuen. 

Soli Brug ved Ågårdselva, i sin tid Nord- 
Europas største sagbruk med hele 27 
oppgangssager. Stedet ble, like før full-
stendig utslettelse, reddet av et energisk 
par og er nå bortimot fullrestaurert. 
 
Avreise Lillestrøm kl.08.50, Lørenskog kl.09.00, 
Stovner kl.09.10, Kalbakken (nedre Kalbakkvei) 
kl.09.15, Tveita kl.09.30 og Oslo Bussterminal  
kl. 10.00.   

Direkte til Soli Brug.  
Når bussen stanser ved tunet ringes det med 
stabbursklokka som velkomst. Kaffe og noe 
”attåt” blir servert i smia mens vertinnen fortel-
ler om stedets historie opp igjennom tidene. 
Utrolig festlig. Utsalg av kunst. Vi reiser videre 
ned langs Glomma og til Gamlebyen i Fredrik-
stad.  
Her får vi en interessant omvisning. 
Gryterett, dessert og kaffe på  
restaurant MajorStuen. 
Hjemtur via Moss og Vestby. 
Beregnet hjemkomst ca. kl. 19.00, 



TUR  98 

 
KJERRINGTORGET I NESBYEN 

Tlf:   67 91 20 50  
Telefaks: +47 67 97 18 32  
E-post: post@fcturistbusser.no 
web: fcturistbusser.no 

Avgang: 
24 og 25/8-2019 

Kr. 400- 

Prisen inkl: Buss. 

Mix kafe og stor-
kiosk 
 

Moderne kafe og stor-
kiosk. God fastfood. 
Hjemmebakte kaker. 
Lunsjretter. Bredt ut-
valg av blader og tids-
skrifter. Video/DVD-
utleie. Koselig spise-
stu... 

På Hjørnet Stasjons-
veien 1,  Nesbyen 
 

Prøv vår hjemmelagde 
pizza i trivelige omgivel-
ser. Vi har eget mø-
te/selskapsrom for inntil 
25 personer og stor trive-
lig uteservering. Er du 
interesse... 

Nesbyen Kro Riksvei 7, Nes-
byen 
 

God hjemmelaget mat basert 
på de beste råvarer. Variert 
meny og egen barnemeny. 
Qvisten friluftsbad er åpent i 
sommersesongen. Servicesen-
ter med bens... 

Fortuna restaurant og 
kafe 
Stasjonsvegen 3 
Nesbyen 
Servering av gode kinesis-
ke og norske retter. Lunsj-
servering dagtid. Koselig 
bygning i gammel stil og 
stor uteterrasse med tak. 
Populært sted. 

Vi gjentar ”suksessen” og setter opp tur til: 

KJERRINGTORGET-NESBYEN 
Bli med lørdag 24. og søndag 25. august.   
 
Avreise Lillestrøm kl.07.50, Lørenskog kl.08.00, Stovner 
kl.08.10, Kalbakken (nedre Kalbakkvei) kl.08.15,  
Tveita kl.08.30 ( kun 24.august). og  
Oslo bussterminal kl. 09.00 

Her kan du kjøpe saft, ost, vafler, sveler, 
honning, rømmegrøt, lefser, rømmebrød, 
brisjetreak, fløtekarameller med mer.  
Kjerringer selger rosemalte ting, strikke-
plagg, vevde produkter, glass, såpe, to-
vede produkter, quiltede saker, broderier, 
hatter, luer, dukkeklær med mer.  På Kjer-
ringtorget kan du gjøre unna julepresang-
ene og andre gaver.  Du kan også finne 
noe som du vil bruke selv.  Vi koser oss 
her i 4 timer. Kom og kjenn hvor deilig det 
er på NESBYEN. 

Medl. FC klubben  
Kr. 350- 



Øverst i Espedalen, like under tregrensen, 
på 930 m.o.h. med flott panoramautsikt 
mot Jotunheimen ligger Dalseter.  
 
Å sitte i amfiet på Gålå og se «Peer Gynt» 
er en storslått opplevelse i seg selv. Hvor 
storslått må det da ikke være å få stå nede 
på scenen og spille stykket, sier Pål 
Christian Eggen. I august 2019 har han 
svaret på akkurat dét.  
– Det er nesten så man ikke tror at stykket 
faktisk er så gammelt når man leser det. 
Det er så surrealistisk, tar så store 
vendinger og går så langt ut i svingene, at 
det er utrolig å tenke på at det faktisk ble 
skrevet i 1867, sier Pål Christian Eggen, 
som selv har røtter i Espedalen og har 
tilbragt utallige ferier i området rundt Gålå. 
For han blir neste års Peer Gynt-premiere 
på sett og vis som å komme hjem.  

TUR  1407 
 

KRISTIN-SPELET PÅ 
JØRUNDGARD 

Kr. 2.695 

Prisen inkl: Buss,  
Help. fra ankomst lunsj 
til avreise etter frokost, 
samt  billett. 
 
Tillegg: 
Enkeltrom kr. 110,- 
Sydvendt rom  
  kr.110,- 

Avgang: 
 

9.august 2019 

TUR  1241 

 
PEER GYNT SPELET 2019 
M/DALSETER HØYFJELLSHOTELL 

FC-KLUBBEN 



 

 

 

 
 
 

 

 
Dag 1 
Avreise fra Oslo Bussterminal kl. 08.00, 
Tveita kl. 08.15, Kalbakken (nedre Kalbakk-
vei mot Trondhjemsveien) 08.30, Grorud 
(nord) kl. 08.35, Stovner (mot Lørenskog) 
kl. 08.45, Shell Karihaugen  
kl. 08.55, Esso Solheim kl. 09.00, Lillestrøm  
kl. 09.10, Kløfta, Shell nord kl. 09.20. 
Turen går via Hamar, Brumunddal og stans 
på Rudshøgda for en frivillig kafferast. Vide-
re via Gausdal, Espedalen med Vis-Knut hei-
men og Helvete. Ankomst Dalseter til lunsj 
kl.13.30-14.30. Vi får slappe av litt eller ny-
te terrenget frem til kaffe og kringle kl. 
17.00. Avreise kl. 18.00. Kl. 20.00 begynner 
Peer Gynt – spelet ved Gålåvatnet, og vi får 
en minnerik opplevelse. Alle får utdelt billet-
ter og program. I pausen må dere ikke for-
late plassene da dere blir servert kaffe og 
litt å bite i. Ca. kl. 23.30 er vi atter tilbake 
på hotellet og får servert varm nattmat. 
 
Dag 2 
Frokost fra kl. 08.00. Vi tar plass i bussen  
kl. 11.00. Setter kursen hjemover.  
 

 
(Gode billetter på midtfeltet). 
 
Begrenset med plass. 
Må reserveres/bestilles  
innen 1.mars –2019. 
 
 



Bli med FC-klubben på en annerledes 
tur til Tyskland!  
Vi skal reise ut med Color Line og får oppleve 
begge de fantastiske skipene Magic og Fantasy. 
Alle får utvendige lugarer, og vi skal kose oss 
med kveldsbuffet tur/retur. 
Vi skal bo 3 netter på Abba Berlin Hotel, som 
ligger sentralt i byen. Les mer på: 
www.abbaberlinhotel.com 
Berlin er en av de mest spennende 
storbyene i Europa. Byen har et stort og 
variert tilbud innen kunst og kultur, uteliv, 
restauranter, museer og severdigheter. 
Berlin er på ny hovedstad i Tyskland, og i 
løpet av de siste årene er det brukt 
mangfoldige milliarder på oppussing av 
hovedstaden. Berlin fremstår i dag som en 
moderne storby, men med et historisk 
sus over seg. 

Vi besøker Spreewald, ca 10 mil sørøst for 
Berlin. Området er også kalt "Brandenburg 
Venezia" med sine mange kanaler rundt 
elven Spree. Vi skal være med på en 
annerledes kanalreise, en ”stakepram”. 
Kanaltur i Lübbenau. Dette blir en 
opplevelse! 

TUR 1137 
 

SPREEWALD MED BERLIN 
6 DAGER 
KUN FOR MEDLEMMER 

Kr. 7.395,- 

Prisen inkl: Buss,  
5 overnattinger 
m/halvpensjon,  
+1 lunsj, båtturer og 
guider som beskrevet. 
 
Tillegg: 
Enkeltrom kr. 1.300,. 
Enkeltlugar kr. 1.780,- 
 

Avgang: 
25/8- 2019 



Dag 1 
Vi reiser fra Lillestrøm kl.11.20, Esso Solheim kl. 
11.30, Stovner kl. 11.40, Kalbakken (nedre Kal-
bakkvei) kl.11.45, Tveita kl. 11.30 og busstermina-
len i Oslo kl.12.30 (husk pass!) og setter kursen til 
Hjortneskaia hvor M/S Magic har avgang kl. 14.00. 
Nå skal vi kose oss med utvendige lugarer, kvelds-
buffet inkl. 1 drikke kl.17.00. Vi skal nyte overfarten 
til Kiel og kan kose oss med alle skipets fasiliteter.  
(Pass på at visakortet er fylt opp før avreise). 
 
Dag 2 
Etter en god frokost fra kl. 07.00-09.45 ankommer 
vi Kiel. Dagen i dag er en transportdag! Vi finner 
våre plasser i bussen utenfor terminalen i Kiel og 
setter straks kursen mot Berlin. Behagelige pauser 
underveis (lunsj ikke inkl.). Ankommer Berlin ut på 
ettermiddagen, sjekker inn, middag om kvelden. 
Så blir det ut på byen. Berlin here we come. 

 
Dag 3 
Etter en god frokost er det ut på egenhånd. Vi mø-
tes ved bussen kl. 14.00 for en en bysightseeing 
med lokalguide, 2-3 timer. Middag på hotellet om 
kvelden. Så ut på by`n igjen 

 
Dag 4 
Etter frokost skal vi i dag besøke Lübbenau. Her bor  
mellom 50-60.000 sorbere, som er et slavisk  
folkeslag. De ble forsøkt utradert av såvel Hitler 
som kommunistene, men sumpområdet de bor i ble 
for utilgjengelig for fienden. Området er fullt av ka-
naler og transporten foregår med "prammer" som 
stakes fram. Spesialiteten er bl.a. agurker, som sies 
å være de beste i Tyskland, de er i alle fall de dyres-
te! Ellers skal det være storker der og ufarlige 
slanger. Slangene, en slags snoker holder området 
rent for mus og andre krypdyr. Ettersom kanalene 
er en hovedtrafikkåre, var der såvel postprammer 
som prammer basert på brann/ ambulansetjeneste. 
Vi får en 4-timers tur, inkludert en god lunsj, på 
Wotschofska, en kafè langs kanalen. Tilbake til Ber-
lin og vårt hotell i god tid før middag. 
 
Dag 5 
Vi spiser frokost på hotellet, og må forlate Berlin  
senest kl. 07.30 for å kjøre tilbake til Kiel,  
Color Line M/S Fantasy har avgang kl.14.00.  
Som en hyggelig avslutning på turen koser  
vi oss med kveldbuffet kl. 17.00. 
Nok en gang kan vi nyte skipets fasiliteter. 

 
Dag 6 
Etter en god frokost fra kl. 07.00-09.45 ankommer  
vi Oslo. Da er det bare å takke for denne gang, og 
vi kjører tilbake til utgangspunktet. 



TUR   1149 
 

VALDRESFJELLENE PÅ DET BESTE 
M/GOMOBU FJELLSTUE 4 DAGER 
 

Avgang: 
 

17/9—2019 

Kr. 3.825 

Inkl:  buss, help. 
Tillegg enkeltrom 
kr. 450.- 

Oppe i Valdres Vestfjell, nær ved berømte 
Panoramaveien, ligger Gomobu som blir 
vår ”base”. Her bys god forpleining og 
hyggelig atmosfære. Ypperlig utgangs-
punkt for fotturer og for busstur innover 
fjellene for å registrere hvordan fritidsfol-
ket erobrer tidligere travle setergrender 
som nå blir erstattet av hytter. Men  
naturen består!  
Det er 3. året vi reiser hit, bare det sier jo 
at vi koser oss her oppe i fjellheimen. 

I år må du også bli med! 



HJERTELIG VELKOMMEN HJERTELIG VELKOMMEN 

Dag 1 
Avgang Lillestrøm kl.07.50, Lørenskog 
kl.08.00, Stovner kl.08.10, Kalbakken 
(nedre Kalbakkvei) kl.08.15, Tveita 
kl.08.30 og Oslo Bussterminal kl. 09.00. 
Første stopp blir Sokna med Rustad Kafe 
(friv.) Kjører om Noresund og får Krøde-
ren i hele dens lengde som følge. Halling-
dal til Gol. Opp østlia, forbi Oset Høyfjells-
hotell, 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 hyg-
gelig aften.  
 
Dag 2 og 3 
Vi koser oss med og rundt Gomobu og 
virkelig nyter disse vakre omgivelsene. 
Frokost, lunsj og middag på fjellstua. 
1 tur i fjellheimen en av dagene, så finner 
vi på noe den andre dagen. 
 
Dag 4 
Frokost og avreise kl. 10.00, etter nok en 
tidlig morgentur i terrenget.  
Panoramaveien til Ulnes. Via Fagernes, 
Bjørgo, til Veikroa Nes i Ådal for en friv. 
kaffepause. Fortsetter til Hønefoss, Jevna-
ker og til Hadeland Glassverk. Her serve-
res dagens lunsj. Noe tid til ”storhandel” 
innen siste etappen om Lunner, Nittedal til 
Oslo. 

Førstemann til mølla. 
 
Dette veit vi blir gøy!! 



 

TUR  995 

VALDRES—RAKFISKENS RIKE 

Tlf:   67 91 20 50  
Telefaks: +47 67 97 18 32  
E-post: post@fcturistbusser.no 
web: fcturistbusser.no 

Avgang:  2.nov.—2019 

Kr. 400,- 

Inng. smaksteltet 
ca.kr. 100,- 

Prisen inkl: Buss 

Medl.  FC-klubben 
Kr. 350- 

Lokalmatmarked Valdres 
Skiferplassteltet midt i sentrum fylles av lokale produsenter av kortreist mat fra 
dalføret. I midten av teltet bygges det opp en restaurant hvor det skal lages og 
selge delikate retter med utgangspunkt i råvarene fra produsentene i teltet.  

Rakfisk  
(Rakefisk) er fermentert fisk, ofte av ørret, men også av andre arter. Fisken blir saltet og lagt 
ned i lukket butt på høsten. Raking av fisk er dels en måte å oppbevare fisk, dels en måte å til-
berede fisk. Skal man «rake» fisk raskt omtales dette som graving. I ukene før juletider er fisken 
ferdig modnet. I Norge er det vanligst med ørret og røye som tilberedes til rakørret, men det 
skjer også en mindre industriproduksjon av sik til raksik og i enda mindre grad abbor til  
rakabbor. 

Avreise Oslo kl. 08.00. Kjører rett til  
Fagernes (Ca. 3 timer). Her tar vi en 
stopp på 4 timer. Gå rundt, smak på, 
nyt atmosfæren og kos dere her i denne 
fine bygdebyen. 
Etter hyggelige timer setter vi kursen 
hjemover. Nå tar vi en stopp på Veikroa 
Nes i Ådal. 
Raskeste vei tilbake til Oslo og utgangs-
punktet. 
 
HJERTELIG VELKOMMEN 
 



Tlf:   67 91 20 50  
Telefaks: +47 67 97 18 32  
E-post: post@fcturistbusser.no 
web: fcturistbusser.no 

Vi i Finn Carlsen Turistbusser synes det er kjempehyggelig 

med klubben og vil på alle katalogturer også i 2019 gi 

klubbmedlemmer en rabatt på kr. 50,- pr. dag av  

katalogpriser. 

(Dette gjelder alle turer som ikke har medlemsrabatt). 

All bestilling går til oss på tlf: 67 91 20 50  

Eller mail: post@fcturistbusser.no. 

Det er viktig at du ved bestilling oppgir medlemsnummeret 

Ditt, og at medlemsavgiften for 2019 er betalt til klubben.  

 

Vi vil minne om turen til Peer Gynt Spelet med avgang  

9. august. Her bør vi ha bestilt billettene til spelet senest  

28. februar for å kunne beholde de gode billettene. 

Ved lengre turer vil vi også oppfordre dere til at dere  

tegner reise og avbestillingsforsikring. Dette gjør dere i de-

res eget forsikringsselskap. De fleste selskap på gode priser 

på helårsforsikring. 

 

Da gleder vi oss til 2019 og håper vi sees. 

 

Med vennlig hilsen 

Finn Carlsen Turistbusser A/S 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lag dine egene notater og ønskelister 


