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VELKOMMEN TIL KATALOGEN FOR 2021
Kjære reisevenner!
Vi legger bak oss et år med mange utfordringer.
For å løse noen av utfordringene har Buss og Reiseservise A/S og
Finn Carlsen Turistbusser A/S blitt enige om at vi lager en turkatalog for 2021 sammen. (Vi har vært på veien for dere i 36 år). Dette mener vi medfører et større og
mer variert reisetilbud til dere alle. Alle turene i katalogen kan bestilles hos begge
operatørene.
Katalogen ligger på nett og kan lastes ned på:
www.bussogreiserservise.no og www.fcturistbusser.no
«Drøm deg litt bort og finn din drømmetur!»
Noen nyheter, både dagsturer og turer over flere dager.
Markedet er pr. i dag vanskelig, p.g.a. pandemien som er over oss, men vi håper og
tror på gode løsninger. Vi legger stor vekt på deres sikkerhet og følger alle HFI sine
anbefalinger og retningslinjer.
Pr. i dag er både Sverige og Danmark stengt. Vi legger fortløpende ut flere turforslag etter hvert som grensene til våre naboer åpner.
FC-klubbens medlemmer har kr. 50,- i rabatt pr. dag på turer over flere dager i
Norge, i denne katalogen, og har egne rabatterte turer, følg med på nettsiden.
Ønsker du medlemskap er du velkommen til å bestille dette hos begge operatørene.
Ta dere god tid til å studere de forskjellige turforslag. Har dere en forening/gruppe
som ønsker endringer eller andre datoer så ordner vi dette og lager den perfekte tur
nettopp for deres gruppe.
Allerede nå har vi noen «godbiter» for 2022:
Møt våren i Italia. Roma-Vatikanet.
Rundtur i Makedonia.
Imponerende Lofoten m/Helgelandskysten.
Rørosmartnan m/Savalen.
Tematurer: Peer-Gynt, Elden, Stiklestad, Kristinspelet m.m.
Med stor takk til «Vår himmelske Far» har vi beholdt flere av våre trofaste medarbeidere.
Vi tilbyr busser i forskjellige størrelser. (Be om
tilbud).
Vi må ta forbehold vedr. endringer.
Med vennlig hilsen

Buss og Reiseservise A/S v/Tone og Tormod
Finn Carlsen Turistbusser A/S v/Irene og Finn
med medarbeidere.

TUR 135

STIKLESTAD MED HEILAG OLAV,
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Det kommer flere dagsturer

Følg med på nettsidene
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Blomstringen i Hardanger
Tre opplevelsesrike dager!

Hardangerfjorden er et kjærkomment motiv for naturfotografer og kunstmalere. Med sitt dramatiske
landskap, fjordene som speiler de hvitkledde fjelltoppene, sine mektige fossefall og majestetiske
isbréer, er nettopp Hardangerfjorden et av de vakreste områdene som Norge har å by på!
Dag 1 tirsdag, 18. mai 2021

Oslo – Filefjell – Aurlandsfjorden - Ulvik
Avreise fra avtalt sted og tid.
Vi legger veien opp gjennom «dalenes dal», Valdres.
Etter lunsj på Fagernes, kjører vi over Filefjell og kommer ned til den
majestetiske Borgund Stavkirke.
Her stanser vi for å ta kirken i nærmere øyesyn.
Deretter fortsetter vi nedover den frodige dalen og svinger inn i
Lærdalstunellen som fører oss til Aurlandsfjorden. Videre passerer vi
Flåm og Gudvangen før vi ankommer naturperlen og fruktbygda
Ulvik, helt innerst i en av Hardangers fjordarmer.
Vi sjekker inn på Brakanes Hotell som ligger nede i strandkanten.
Her skal vi bo under hele oppholdet! Middag på hotellet begge dager.

Dag 2 onsdag, 19.mai

Utflukt Hardanger rundt
Etter frokost kjører vi til Kvanndal og tar fergen over til Utne. Vi følger veien langs
Hardangerfjorden som fører oss gjennom gårdstun og frukthaver frem til Jondal.
I blomstringstiden er dette en av de vakreste strekningene.
Vi fortsetter til Sunndal i Mauranger hvor vi skal ha lunsj i «Olaløo».
Her serveres en god betasuppe mens vertinne Inger Lise, forteller om livet før og etter
de fikk veiforbindelse til Odda og Jondal.
Etter måltidet triller vi videre gjennom Folgefonntunnelen til Odda og videre langs
Sørfjorden og «hjem» til Ulvik hvor vi også besøker fruktgarden Syse. Den har et godt
utvalg i egenprodusert frukt, sider, dessertplommer, syltetøy, fenalår, etc.

Dag 3 torsdag, 20. mai

Ulvik – Hardangervidda – Hallingdal – Oslo

Enda en ny opplevelsesrik dag!
Etter en «lang» frokost tar vi fatt på hjemveien.
Den fantastiske Hardangerbrua som er Norges lengste hengebru,
lengre enn Golden Gate Bridge i San Francisco, fører oss over fjorden.
I Øvre Eidfjord besøker vi Hardangervidda Natursenter, et spennende
natur- og kulturhistorisk opplevelsessenter.
Her vises også Ivo Caprinos panoramafilm. Den er så godt laget at vi føler vi blir med på
helikopterturen innover på Hardangervidda, over høye fjell, dype daler, vakre fosser og
uberørte isbreer. En opplevelse for store og små! Det blir tid til å ta seg en kaffekopp og se på geitene som beiter oppe på taket!
Deretter fortsetter vi oppover i Måbødalen og tar oss tid til å besøke Vøringsfossens nye utsiktspunkt som gir oss
panoramautsikt over fossen og dalen. Videre opp på Nord-Europas største høyfjellsplatå, Hardangervidda.
Turens siste fellesmåltid inntar vi på Geilo, før vi triller nedover gjennom Hallingdal og ankommer Oslo ved 20-tiden.
Pris pr. person Kr. 4.995,- tillegg Kr. 330,- pr. døgn.
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TUR 175

4 DG. UT I DET BLÅÅÅÅÅ!!!!
Nå har vi levd med restriksjoner og
oppmodninger lenge.

La oss gjøre noe spennende!!!
Vi reiser på pinsetur «Ut i det blå».
4 dager skal vi kose oss sammen
Dele fine opplevelser.
Deilig mat. (1/2 pensjon +).
Finne nye reisevenner,
møte igjen gamle kjente.
Det er jo så lenge siden vi har sett hverandre!
Vi reiser fra Oslo kl. 09.00
Seng og mat er inkl. hver dag
Vi tar med oss Eili, reiseleder også,
(mulig vi må holdes litt i øra)?

Da må du ta med:
Godt humør og reiselyst.
Kamera er en god venn for minnene.
Du kan ta med pass/gyldig ID.
Gode sko er kjekt å ha.
Vi skal sove i gode senger.
Nå skal vi riktig kose oss!
Har du lyst til å bli med?
Ring inn din bestilling eller
send oss en mail.
N.B. Har vi fortsatt restriksjoner i
samfunnet tar
vi alle oppfordringer fra HFI på alvor og
lager en trygg og god tur for dere.

Hjertelig velkommen.
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Avgang:
21-24. mai 2021

Kr. 6.995,Prisen inkl: Buss,
3 døgn m/ 1/2 pensj.
og litt til, kos og hygge.
Tillegg for enkeltrom
kr. 1.200,FC klubbens
medlemmer får
rabatt på kr. 350,-

Rett syd for odden der Kattegat og Skagerak møtes ligger Danmarks nordligste by,
Skagen. Lyset her er noe helt spesielt som stråler over hele området fra Skagen i nord til
Ålbæk i syd. Lysforholdene er bakgrunnen for at utallige kunstnere har oppholdt seg
her og funnet inspirasjon til sine malerier. (Skagenmalerne). På denne turen benytter vi
oss av Fjordline på utreise og Color Line på retur.
1 dag, 7.juni
Avreise fra hjemstedet etter avtale. Vi kjører på gode
veier til Langesund hvor Fjordline har avgang kl. 14.30.
mulighet for shopping om bord. Vi ankommer Hirtshals
kl. 19.00, tar plass i bussen og kjører til trivelige Color
Hotel Skagen. Vi sjekker inn på våre rom og gjør oss
kjent med hotellet. Middag på hotellet om kvelden.
Super Speed

2 dag, 8.juni
Etter god frokost på hotellet, tar vi turen til sentrum av Skagen, en levende
fiskerby, som vi kan sammenligne med Svolvær i Lofoten. Hyggelig
småbymiljø. Vi har anledning til å oppleve Skagen Museum, Anchers hus,
Drachmannsmuseet, for ikke å glemme Grenen med sandormen. Vi får
lokalguide i Skagen. Etter rundtur med guiden i denne sjarmerende byen får vi litt tid på
egenhånd før vi returnerer tilbake til hotellet enten i buss eller til fots for de som ønsker det.
Middag på hotellet om kvelden.
3 dag, 9.juni
Etter god frokost på hotellet tar vi plass i bussen og setter kursen mot øya
Mors. Jesperhus Blomsterpark er nordens største blomsterpark. I parken kan
man se over 1 million farvestrålende sommerblomter, kaktuser, palmer,
roser m.m. Her finnes også et tropeland med frittflyvende fugler samt et
stort akvarium med tropefisk. (N.B. For de som er dårlige til bens går det et
lite tog igjennom hele parken) I den nederste delen av blomsterparken
finner man ”H.C. Andersens eventyhave”. Her ser man de kjente eventyrene
– delvis laget av blomster. Hele eventyrparken er beplantet med stauder, og
er du heldig kan det hende at du møter selveste H.C. Andersen. Det blir
servert buffet i parken før man etter noen hyggelige timer setter kursen
tilbake til hotellet i Skagen for middag og resten av kvelden til felles hygge.
4 dag, 10.juni
Etter god frokost sjekker vi ut fra hotellet og setter kursen mot Hirtshals
hvor Color Lines super speedbåt har avgang kl. 12.45. Buffet inkl. drikke ombord. Vi får
igjen en flott tur over Skagerak før ankomst Larvik kl. 16.30. Vi tar plass i bussen og setter
kursen tilbake til utgangspunktet.
Pris pr. person Kr. 5.595,- tillegg enerom Kr. 395,- pr. døgn.
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Bli med på tur til Stavanger med kveldstur til Flor og Fjære. Vi kjører
Flekkefjord – Jøssingfjord – Egersund og Jæren på turen til
Stavanger. På hjemveien tar vi Fergen inn til Lysebotn, opp de 27
svingene til Ørneredet, før vi kjører over Suleskar til Setesdalen fra
Rotemo til Skafså, Dalen Hotell og hjem via Telemark. Med som
reiseleder på denne turen er Arild Løvik som er oppvokst opp på
Jæren.
Dag 1, 5.juli. Oslo – Flekkefjord
Opphenting etter avtale. Vi følger E18 nedover til Sørlandet med stopp for
frivillig lunsj og benstrekk underveis, før vi sjekker inn på sjarmernde
Grand Hotell i Flekkefjord. Før middag på hotellet, tar reiseleder med de
som vil, en tur til fots i Hollenderbyen, og forteller litt om Flekkefjord .
Dag 2, 6.juli. Flekkefjord - Jøssingfjord – Jæren- Stavanger
Etter frokost kjører vi via Jøssingfjord, stopper ved de to husene på plassen
Helleren som ligger beskyttet av fjellet, vi følger RV 44 forbi Egersund,
Sirevåg, Ogna og Hå gamle Prestegård som vi besøker før frivillig lunsj.
Etter frivillig lunsj kjører vi til Undheim og Knudeheio som var Arne
Garborg sin sommerstue, og mange av hans verk er skrevet her. Etterpå
kjører inn til Stavanger hvor vi bor sentralt. Middag på hotellet.
Dag 3, 7.juli Stavanger med Flor og Fjære
Frokost på hotellet, deretter sightseeing i Stavanger med buss og litt til
fots, ca 3 timer, etterpå er det fritid og lunsj på egenhånd. Denne kvelden
tar vi båten kl 17.00 fra sentrum ut til Flor og Fjære som ligger en halv
times båttur unna på øya Sør Hidle. Her blir det omvisning samt tid på
egenhånd, etterpå spiser vi godt i Restauranten. Retur i Stavanger kl.
21.30.
Dag 4, 8.juli. Stavanger – Lysebotn – Suleskar – Rysstad – Straand
Avreise fra hotellet kl 08.15. Vi kjører til Lauvik hvor vi tar turistferga kl
09.30 inn Lysefjorden forbi Prekestolen, før vi ankommer Lysebotn kl
11.50. herfra kjører opp de 27 hårnålsvingene som opprinnelig ble bygget
for kraftanlegget, men som nå er en sommeråpen vei for alle, rulleskiløpet
lysebotn opp arrangeres her vært år. Videre kjører vi over Suleskard ned til
Rysstad hvor vi spiser lunsj på Sølvgården. Etterpå kjører over Rotmo –
Skafså ned til Dalen hvor vi tar en rask stopp på Dalen Hotell, før vi tar
turen forbi Eidsborg Stavkirke til Høydalsmo og følger E 134 videre til
Straand Hotel i Vrådal. Hotellets historie går helt tilbake til 1864 da Kari
og Olav Straand etablerte skysstasjon i Vrådal. Med romslig gjestfrihet og
fin evne til å skape trivsel, ble deres innsats snart kjent langt ut over bygd
as grenser. Det var ikke bare folk som fikk godt stell; også hestene ble
godt tatt vare på under oppholdet. Vi sjekker inn, gjør oss kjent med
omgivelsene før middag på hotellet om kvelden.
Dag 5, 9.juli. Straand – Drangedal – Skien – hjemsted
Etter frokost tar vi farvel med hotellet for denne gang, kursen går mot
Drangedal og til Sputnik museet for omvisning. Her får vi se Sputniks
unike samling av mer enn 36 sølv-, gull-, diamant- og platinaplater, samt
mye annet fra hans 50 år lange karriere som ” Den syngende
lastebilsjåfør”. Vi får omvisning, tar igjen plass i bussen og setter kursen
tilbake via Porsgrund tilbake til utgangspunktet med frivillig kafferast.
Pris pr. person Kr. 8.695,- tillegg enerom Kr. 490,- pr. døgn.
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TUR 2129

3 DG. STALHEIM M/BÅTTUR PÅ
NÆRØYFJORDEN OG FLÅMSBANA
I naturskjønne omgivelser på toppen av
den berømte og beryktede Stalheimskleiva
ligger Stalheim Hotel med den fantastiske
utsikten utover Nærøydalen - sammen med
Nærøyfjorden ble den tatt inn på UNESCOs
verdensarvliste i 2004.
Det første hotellet på Stalheim ble åpnet i 1885,
og hadde allerede i 1895 plass til vel 150
gjester. Hotellets høye standard og den
fantastiske utsikten fra Stalheim ble snart
berømt langt utenfor landets grenser. Dagens
hotell, det fjerde i rekken av hotell på samme
sted, har 124 komfortable rom med plass til
220 gjester. Hotellets luftige og lyse salonger,
møblert i en harmonisk blanding av utsøkte
europeiske antikviteter og moderne
skandinavisk design har en unik atmosfære
preget av tradisjon og komfort.
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Avgang
8/6 —2021

Kr.5.370,Prisen inkl: Buss,
2 overnattinger
m/helpensjon, båt
og tog
Tillegg enkeltrom
Kr. 390,-

Dag 1.
Avreise fra Oslo kl. 09.00. Turen går via Drammen,
Gol, Geilo hvor vi får servert dagens lunsj. Videre
over Hardangervidda med kort stopp i Eidfjord, til
Stalheim Hotel for innsjekk.
Middag på hotellet og resten av kvelden til felles
hygge.
Dag 2.
Etter frokost tar vi plass i bussen. I dag blir det
først båttur på Nærøyfjorden samt togtur med
Flåmsbana, turen blir kalt «Norge i et Nøtteskall»
og er regnet for en av verden vakreste
dagsturer. Båtavgang fra Gudvangen kl. 10.30 vi
får en flott fjordtur med bratte fjellsider og
fossefall. Ankomst Flåm kl. 12.45. Lunsj blir
servert på trivelige Fretheim hotel. Avgang
kl. 16.05 med Flåmsbanen som også blir også
kalt verden vakreste togreise. Strekningen 1 vei
er 20 km med en høydeforskjell på 867 meter.
Under togturen får vi en herlig utsikt over Flåmsdalen, hvor vi ser Rjoandefossen stuper lodrett
utover Vibmesnosi, Kjosfossen totale fall på 238
meter, her gjør toget et lite stopp for fotografering. Vi er tilbake i Flåm kl. 18.10, bussen
venter på oss og tar oss tilbake til Stalheim
Hotel for middag og resten av kvelden til
felles hygge.
Dag 3
Etter frokost tar vi plass i bussen kjører via
Flåm, Borlaug, over Filefjell, lunsj på trivelige
Kremar`n i Fagernes, før siste etappe tilbake
til utgangspunktet.

HJERTELIG VELKOMMEN
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TUR 119 5 DAGER

FLOR OG FJÆRE—NORSJØVEGEN
STAVANGER—LYSEFJORDEN

Nordsjøveien er først og fremst
ferieveien for de som vil oppleve noe
annet enn fartsetapper og trailere i full
fart. Reiseruten går langs sørvest
kysten av Norge og er nøkkelen til
fantastiske reiseopplevelser.
Nordsjøveien med partier over
Jøssingfjord og Jæren har virkelig
kommet i fokus. Turen starter med
opplevelser i det maritime miljø, for å
avslutte med godbiter i fjellet.
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Avgang:
8/6 og 9/8 - 2021

Kr. 9.595 ,Prisen inkl.: Buss,
Help. Unntatt dag 3 og
4, båttur og guider
som beskrevet.
Tillegg:
Enkeltrom kr. 1.325,-

Dag 1.
Avreise Oslo kl.08.00. E18 med frivillig 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, R.v. 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 Sokndalsstrand. Egersund med Grand Hotel lokker, et
svært sjarmerende sentrumshotell. Det har på en mesterlig måte
forenet gammel og ny bebyggelse. Middag venter.
Dag 2
Frokost, og kl.09.00 legger vi ut på tur gjennom Gloppedalsura
med steinblokker 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, krinser 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 vokste opp og får en grundig omvisning. Fotland Mølle 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 byguiden 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. 22.0.
Dag 4
Frokost, og kl. 08.15 må vi sitte i bussen for å få båt kl. 09.00
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 beinstrekk. Tinnsjøen, Austbygd Tinn. Her finner vi en
flott fjellvei over til Veggli i Numedal, hvor vi følger vassdraget sydover til Lampeland for en lunsj. Videre gjennom Kongsberg. Hjemme i Oslo dis. ved 17.00 - 18.00tiden.
HJERTELIG VELKOMMEN
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TUR 2126

Avgang:

6 DAGER

11/6 og 25/8-2021

BORNHOLM—SOLSKINNSØYA

På Bornholm kan man finne fred og ro og
koble av fra hverdagens stress.
Bornholm er det stedet i Danmark som
har flest solskinnstimer, og blir derfor
kalt solskinnsøya. Bornholm har mange
idylliske og små tettsteder som vi får
oppleve på nært hold. På Bornholm bor
vi på meget gode Strandhotel Balka
Søbad, som ligger i rolige omgivelser
med et stort havneområde kun 200
meter fra en av Danmarks fineste
strender. Under oppholdet har vi lagt opp
til et rikholdig og spennende sightseeingprogram. Bli med og opplev
SOLSKINNSØYA.
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Kr.8.995
Tillegg for enerom på
hotellet Kr. 395,- pr.
døgn.
Tillegg for enelugar på
båt retur Kr. 590,Tillegg for utv.lugar
fra Kr. 450,- pr.
person retur.
Husk gyldig
legitimasjon. På
avgangen 11.juni blir
det noe forandring på
dagene, men
programmet
inneholder det

Dag 1
Avreise fra Oslo kl. 08.00. Vi reiser med god og komfortabel
turistbuss på gode veier forbi Strømstadområdet og ned til Håby
v/Munkedal for frivillig kafferast. Videre kjører vi forbi Uddevalla,
Gøteborg og tar igjen en stopp i Varbergområdet. Vi kjører til Hallandsåsen for nok en stopp, før vi kjører videre forbi Helsingborg,
Malmø og ned til Ystad. Her tar vi en av Bornholmsfergene som harr
re
avgang kl. 18.30. Vi ankommer Rønne ca. kl. 19.50. Vi kjører videre
til Strandhotel Balka Søbad for innsjekking. Alle værelsene er
moderne utstyrt, lyse og vennlige med egen terrasse. Vi får servertt
middag. Resten av kvelden til egen disposisjon.
Dag 2
Vi begynner dagen med frokost på hotellet. I dag arrangeres det
rundtur på Nord-Bornholm. Vi besøker det gamle silderøkeriet i Hasas
ss-le, og kan iaktta de gamle røkeritradisjonene. Turen går videre langs
ng
g
gs
Gines Minde. Neste stopp blir Hammershus festning, som ble bygget
et
på 1200-tallet av erkebiskopen i Lund. Deretter går turen til Sand-vig,
før vi reiser videre til Allinge for lunsj på Nordbornholms Røkeri. Her
er
blir det smak av alle spesialiteter på øya inkl. 1 øl/min.vann. Så blir
ir
det tid for shopping. Turen går langs den ”Bornholmske Riviera” til
e
e-Gudhjem. Gudhjem er en malerisk by med sydlandsk preg. De spete
sielle lysforhold her har i mange år trukket til seg mange anerkjente
malere. Før vi returnerer til vårt hotell, stopper vi ved Østerlars
Rundkirke, Svaneke og Nexø som er øyas største fiskeri og kjent for
or
Bornholmerakevitten. Her blir det omvisning m/prøvesmaking, samt
mt
kanskje en handel. Tilbake på hotellet får vi servert middag. Kvelden ellers til egen disposisjon.
Dag 3
Etter frokost på hotellet begir vi oss ut på tur til festningsøya
Christiansø, som ligger 1 times båttur nordøst for Gudhjem. En lokal
kal
guide møter oss på øya. Festningen ble anlagt i årene 1684-86, og
g
det er litt morsomt for oss nordmenn å vite, at det var en norsk
offiser og 288 norske soldater, som fikk i oppdrag å bygge dette
anlegget. Oppholdet på øya varer snaue 3 timer. Da er det også tid
d
til å spasere rundt på øya (som ikke er stor) og tid til lunsj på øyas
s
eneste kro (ikke inkl.) Etter et trivelig opphold på Christiansø, går
turen tilbake til Gudhjem. Videre reiser vi tilbake til hotellet for en
middag på hotellet. Resten av kvelden til egen disposisjon.
Dag 4
Denne dagen er avsatt til fri disposisjon for dem som ønsker det.
Etter frokost blir det anledning til en frivillig tur til Swaneke, som er Danm
Danmarks
østligste
nmar
nm
ark
ks ø
ks
stli
st
tli
ligs
g te
gst
gs
te by.
by. I 1974
197
974
4
fikk området Europarådets
gullmedalje for pietetsfull bybevaring. Svaneke har torgdag, hvor det
bugner av gode tilbud, og det gir et utrolig trivelig miljø. Deretter returnerer vi via Nexø, som også
er forfatteren Martin Andersen Nexøs barndomsby (Pelle Erobreren og Ditte ett pikebarn), til Lille
Gadegård Vingård hvor vi møter vinbonden som viser oss rundt i vingården og brænderiet. Det blir
vinsmaking i den hyggelige cafe’n, hvor gjestene får smake på 3 av vinene som blir produsert på
gården. Vi inntar dagens lunsj her (inkludert Deretter går turen tilbake til hotellet. Ettermiddagen
og kvelden er ellers til fri disposisjon. Middag på hotellet.
Dag 5
Etter frokost på hotellet tar vi farvel med Hotel Balka Strand for denne gang og setter kursen mot
Rønne, hvor Bornholmstrafikkens ferge har avgang.
Vi ankommer København ved lunsjtid, hvor vi tar en frivillig lunsj. Herfra har DFDS avgang kl. 14.10.
Båten går via Fredrikshavn til Oslo med fine lugarer, alle med senger er på gulvplan. Det blir servert
buffet inkl. 1 drikke. Resten av kvelden til egen disposisjon.
Dag 6
Det serveres frokost før ankomst i Oslo ca. kl. 09.45, tar vi
plass i bussen og reiser tilbake til utgangspunktet og kan
dvele ved minner fra solskinnsøya Bornholm.

HJERTELIG VELKOMMEN
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TUR 139

FRUA PÅ ELVERHØY - «EN REISE I TID»
LADY ARBUTHNOTT, 4 DAGER
Barbara Erlington Douglas ble født i Irland
22.sept.1822. Som niåring begynte Barbro
på pensjonatskole i Brussel, hvor hun leste
gresk, latinsk og tysk. 18 år gammel var
hun ferdig utdannet og svært belest. Hennes omgangskrets besto av britisk adel og
overklasse. Med sin første mann fikk hun
1847 sønnen James. 4 år senere ble hun
enke. Rik, vakker og sjarmerende stod
beilere i kø, og et uvanlig og hektisk liv
var i gang. Dette skulle kulminere i Sunndalen. Vi får på 2,5 time være med på
hennes liv i medgang, gleder og tragedie.
Med ettermæle som «Sunndalens
ukronede dronning.»

Barbara gifter seg
(for 3.gang) med the
Honourable William
Arbuthnott I Edinburgh. 6. desember
1866. Jarlen av
Leicester forteller i
bryllupet at han
fisker i Driva i sitt
eget ferieparadis i
Sunndalen.

Avgang:
18/06 -2021

Kr. 6.595
Prisen inkl: Buss,
3 overnattinger m/
pensjon som beskrevet.
Spèlet.
Tillegg:
Enkeltrom kr. 1.150,-.

Ingen kvinne, og knapt noen
mann, har satt sterkere spor etter seg i Sunndal enn Barbara
Erlington Douglas, som var hennes pikenavn. Faren var av velstående skotsk offiserslekt og
ble adlet for sin innsats under
Napoleonskrigene. Moren var
datter av en rik bankier i Edinburgh.
Barbara flyttet med familien til
både Belgia og India. Hun var
skoleflink og lærte fem språk,
men i de kretser hadde ikke
kvinner lønnet arbeid – hun
skulle bare finne den rette.
Og det gjorde hun, men skjebnen var ikke særlig mild mot
henne. Hun mistet både sin første og andre ektemann. Hun endte opp på bryllupsreise i Sunndalen med sin tredje ektemann,

FC klubbens medlemmer får kr. 600.– i rabatt
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Dag 1
Avgang Oslo 10.30. Finner vei gjennom Nittedal over Hadeland til Lygnasæter med en frivillig benstrekk. Passerer Gjøvik og Lille-hammer i
godt driv, tar fatt på Gudbrandsdalen. Stasjonsbyene bare
fyker unna, mens dalens sjarm fasinerer.
Hundorp Gjestegård hvor Dale Gudbrand en gang residerte, tar imot
med servering av dagens lunsj (tror ikke det er samme meny som Han
serverte). Videre Dalenes Dal nordover til Dovre, Hjerkinn og til Kongsvold Fjellstue for overnatting og middag. (Dere må ta en tur i urtehagen). «Fantastisk atmosfære i flere hundre år gammelt bygg. Flott innredning med antikke skap og møbler, men nok av myke
stoler og gode senger. Enkle soverom, men ok bad. Gjestfritt vertskap
og kokken tryller fram deilig mat.”
Dag 2
Frokost og avreise kl. 09.30. Ned Drivdalen må vi følge med!
Kanskje vi får øye på en moskus? Ankomst Sunndalsøra. Og her
begynner oppladning til det store eventyrspillet kl. 14.00. (ingen lunsj
inkl. i dag). Kl 17.15 møtes alle i bussen. Bare noen få km så ankommer vi Trædal Hotell og Turistsenter beliggende like utenfor sentrum
av Sunndalsøra. Hotellet er vakkert plassert med utsikt over Sunndalsfjorden og fjellene i Litldalen. Trædal ble bygd av Lord Engelbert Phillip
i 1896, som hadde behov for et sted å bo når han skulle på laksefiske.
Siden den gang har Trædal vært utgangspunkt for flotte fiskeopplevelser i Litldalselva og Driva. I dag drives det
hotell- og restaurantvirksomhet i disse tradisjonsrike lokalene. Trædal
Hotell og Turistsenter består i dag av en moderne hotell-bygning, leiligheter og hytter. Trædal Hotell og Turistsenter leier også ut Vikseterplassen Villmarksleir som ligger langs Aursjøvegen. På tunet ligger
også Trædalsstuene i det gamle huset, som er
restaurant og selskapslokale. Her skal vi kose oss.
Dag 3
Avgang Trædal kl. 09.30 etter en god frokost. Vi kjører via Jodalgrenda, Vistdal, Åfarnes og til Åndalsnes, her må vi ta en stopp. (ingen
felles lunsj i dag). Kjører oppover langs Rauma, stopp ved Trollveggen.
«Mannen» passeres, men forholder seg rolig, er svært diskré. Kylling
Bru må vies spesiell oppmerksomhet. Romsdals-alpene beundres på
behørig avstand. Fortsetter nedover Dovre, Sel, Otta og nok en gang
til Dale-Gudbrands gard. Her skal vi overnatte og kose oss sammen
siste kvelden. Her er de fleste enkeltrom uten wc på rommene. Få
norske garder har så rik kulturhistorie som Dale-Gudbrands Gard på
Hundorp. Så langt tilbake som i vikingtiden var garden et samlingssted
for mektige møter og store begiven-heter. Det første store møtet fant
sted i år 1021 mellom Olav den Hellige og gårdsherren Dale-Gudbrand.
Møtet er beskrevet i Heimskringla av Snorre Sturlasson og markerer
begynnelsen på innføringen av kristendom i Gudbrandsdalen. I dag
består Dale-Gudbrands Gard av seks bygninger, som benyttes
til overnatting, matservering, kurs og konferanser. I nydelige omgivelser cirka sju mil nord for Lillehammer tilbyr den historiske garden i
Gudbrandsdalen også lokaler til alle anledninger. Garden er også
Oppland Fylke sitt tusenårssted.
Dag 4
Frokost. Avreise kl. 10.00. Vi kjører via Lillehammer og til Gjøvik hvor
vi tar en liten stopp før vi fortsetter mot Lena, Skreia, tar opp til Torsætra for dagens lunsj. Torsætra er et gamalt kvilstelle for vegfarende
og tømmerhoggere på Totenåsen i Østre Toten kommune. Siden slutten av 1800-tallet har det vært overnatting og bevertning på stedet,
som i dag er kafé og selskapslokale. Virksomheten foregår i to bygninger, øvre og nedre Torsætra. Ca. 1 kilometer vest for selve Torsætra ligger Torsæterkampen, som er det høyeste punktet i Østre Toten (840 moh.). Her var det sagbruk og bevertningsvirksomhet fra
gamle dager. Etter en god lunsj fortsetter vi via Hurdal og tilbake til
utgangspunktet.
Vel hjem og velkommen tilbake på neste tur

HJERTELIG VELKOMMEN
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St. Hansfeiring på Rørosvidda!
Fem opplevelsesrike dager i sakte tempo på Vauldalen Fjellhotell!
- som vil gi deg balsam for kropp og sjel

Dag 1, søndag 20. juni 2021, kl. 08:30

starter vi fra Oslo Bussterminal.
Vi kjører via Trysil og nordover i Engerdal. I Hylleråsen får vi servert lunsj på det trivelige
spisestedet Annelandet. Kunstneren Anne Jarulf har restaurert og forvandlet det gamle
skolehuset til et trivelig spisested. Hennes motto er: «Ta en pause og kjenn at du lever».
Det var i denne skolestua som Gjermund Eggen startet sin skolegang.
Nå er det bare drøye to timers kjøretid til Vauldalen Fjellhotell, hvor vi ankommer rundt kl. 17
Vertinne Jorid ønsker oss velkommen og deler ut romnøklene.
Her skal vi sove godt i 4 netter! Middag på hotellet.
Kaffen drikker vi i en av peisestuene, hvor vi hygger oss med musikk og kanskje en svingom.

Dag 2, mandag 21. juni

Dag 3, Ɵrsdag 22. juni

Utflukt til Femunden
Etter frokost reiser vi til Sørvika. Der går vi om bord i båten MS Femund II, som bringer
oss over til Femundhytten, kjent fra tv-serien «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu».
I 2010 kom gården på UNESCO’s verdensarvliste!
Vi blir tatt i mot av Tommy, Lill, Milda og Klas. Vi får omvisning i den nedlagte
smeltehytta og blir fortalt om livet på gården. Til lunsj får vi servert spekemat, skjørost
og rømme. Før vi returnerer blir det tid til en musikkstund.
Uƞlukt
Røros
Vel hjemme på hotellet,
blirƟl
det
middag etterfulgt av sosialt samvær i peisestua.
I dag tar vi turen Ɵl Røros. Vi er med på omvisning i Røros kirke. Det prekƟge byggverket
formelig skinner eƩer restaureringen. EƩerpå blir det Ɵd Ɵl å rusle rundt i alle de koselige
buƟkkene før vi drar Ɵlbake Ɵl Brekken.
Neste stopp er SkoƩgården, en gammel skysstasjon og ferdasgard. Det vil si at bonden
pliktet å holde ﬁre hester Ɵl transport på den 35 km lange strekningen mellom
Malmagen i Sverige og Jensvollen på veien mot Røros.
Allerede på 1600-tallet er gården beskrevet. Utover på 1700-tallet utviklet gården seg Ɵl
en av Brekkens mest sentrale gårdsbruk. Der ble den første telegrafen bygget og eieren
Per SkoƩ ble postbonde.
Da prins Carl passerte bygda, ﬁkk han servert lunsj på SkoƩgården. Det får vi også.
En smakssymfoni av lokale råvarer og som avsluƩes med rabarbrasuppe og champagne!

Her møter vi Ole Peder og tar del i hans kunnskap om hest og transport. Han tar oss med
på en reise i hvordan skysstasjonen ble drevet, hvordan stallene fungerte og ikke minst om hvor vikƟg hesten var for
distriktet. EƩer lunsjen fortseƩer vi hjem Ɵl hotellet.
Dagens middag serveres i spisesalen eƩerfulgt med sosialt samvær i peisestua.
16

Dag 4, onsdag 23. juni

St. HansaŌen

I dag skal vi enda høyere opp på łellet! Vi seƩer kursen nordover på
riksvei 705 opp Ɵl Langsvola, veiens høyeste punkt 920 moh.
En fantasƟsk utsikt venter oss der! Vi fortseƩer gjennom et frodig
seterområde og får et innblikk i seterdriŌ, ﬁske og bruk av naturens goder.
På hjemveien tar vi turen Ɵl tradisjonsrike Kalsa Gårdsbakeri. Der foregår
baksten på gammelmåten med elƟng, kjevling og steking på takke.
Her får vi høre historien om gården Brynhildsvollen og selvsagt får vi smake
på Toves uforglemmelige gode lemse og pjalt (kaīebrød).

ba
b
aks
kstteen
baksten

Vi stopper ved boplassen «Bortpå Moa». Den siste familien som bodde der
hadde sju barn. De levde av jakt, fangst, ﬁske og dagarbeid. Det var allƟd
velstelt, rent og i orden selv om det var biƩe lite. De fortalte:
«Vi hadde lite, men nok Ɵl å ha det godt! Ikke fraus vi! Ikke svalt vi!»
Vi får høre om den samiske kulturen og hvilket maƞat innsjøen Haugatjønna
var for folket i Brekken.
Vi besøker også «Bua», et sted der Ɵden har ståƩ sƟlle, og den fullverdige
gamle buƟkken er som taƩ ut av historien og igjen åpnet i all sin sjarm og
glans. Minnene om gamle dager strømmer på...!
Vi drar Ɵlbake Ɵl Vauldalen for lunsj. EƩermiddagen fri Ɵl egen disposisjon.
Til middagen dropper vi ﬁnstasen.
Med hest og vogn, triller vi innover skogen og opp Ɵl den ﬂoƩe Volldalskoia
I et hus bygd av tømmer og stein, tuŌet på gamle byggetradisjoner, blir det en
helt spesiell stemning rundt bålet. UanseƩ vær så feirer vi St. Hans tørt og
lunt ved bålet inne i den koselige koia. Med god musikk og visesang, serveres
et utsøkt målƟd fra łellets eget spisskammer.
EƩer festkvelden blir vi hentet av hestene som trekker oss trygt Ɵlbake Ɵl
hotellet.

Dagg 5, torsdagg 24. juni
j

Turfakta
5 dager
4 netter på Vauldalen Fjellhotell
4 frokoster - ikke dag 1
4 lunsjer
- ikke dag 5
4 middager - ikke dag 5
Båttur på Femundsjøen
Guidet omvisning på Røros
Guidet omvisning i Røros kirke
Entrè Aukrustsenteret
Dans til levende musikk i 3 kvelder
Trubadur i Volldalskoja
Guide på dagsutfluktene

Vauldalen - Alvdal - hjemstedet
Etter frokost tar vi farvel med Jorid og Ole Peder.
Vi kjører via Røros og ned til Alvdal hvor vi først besøker Søberg gård som har
en spennende gårdsbutikk.
Deretter triller vi bort til Aukrustsenteret.
Her venter Solan og Ludvig på oss!
De to kameratene har engasjert en guide som vil vise oss rundt i museet deres.
Deretter fortsetter vi sørover gjennom Østerdalen.
Ved Koppang tar vi lunsjpause. Her kjøper hver enkelt det de ønsker å spise.
Vi fortsetter via Elverum og tar også en pause på Myklegard kro før vi
tar fatt på den siste etappen inn til Oslo, hvor vi ankommer rundt kl. 20:00.

Påmelding innen 18. mai 2021
Pris pr. person
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i dobbeltrom:

kr. 9.460,-

Tillegg for:
Enkeltrom:

kr. 1.340,-

TUR 113

ATLANTERHAVSVEIEN

Avgang:
5/7 og 9/8—21

Atlanterhavsveien - Nasjonal Turistveg.
Atlanterhavsveien svinger seg over bruer og
fyllinger fra holme til holme helt ytterst i
havgapet. På de mange rasteplassene kan man
lett parkere, og vandre noen få meter til de
fineste svaberg og fiskeplasser. Noen steinkast
mot vest går skipsleia over den fryktede
Hustadvika hvor utallige skipsvrak ligger på
bunnen. Mange tar turen hit når høststormene
setter inn, - det er litt av et skue når «storbåra»
slår inn mot (og noen ganger over) veien.
Vegarbeiderne opplevde 12 orkaner under
bygging av Atlanterhavsveien før den ble åpnet i
1989. Rundt år 1900 bodde det hele 120
mennesker på disse forblåste
holmene. De livnærte seg
av fiske og tørking av fisk.
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Kr. 9.955
Prisen inkl: Buss,
5 overnattinger
m/helpensjon,
båtturer, guider.
Enkeltromstillegg
kr. 2.100,-.

Dag 1
Avreise fra Oslo kl. 12.00. Turen går langs Mjøsa og med stans for kaffe på Espa.
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 Sunndalsøra
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. 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 for denne gangen,
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 år 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 overnatting på Scandic Alexandra Hotel.
Middag på byen etter en liten byrunde.

Dag 4
Frokost og avreise. 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. Lunsj ved ankomst. 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. Middag.
Dag 6
Frokost på hotellet frem til kl. 08.30. Vi kjører det lille stykket tilbake til Randen
hvor vi begynner på oppstigningen over Valdresflya og vi merker oss steder som
Lemonsjøen som hver vinter invaderes av Engelske Elitesoldater i treningsleir. Vi
husker Ridderspranget, Hindseter, Gjende og Beitostølen og ned til Fagernes. Her
spiser vi lunsj ca. kl. 12.30. Etter en god pause setter vi oss i bussen for å kjøre
siste etappe over Ådalen og hjem. Oslo ca. kl. 17:30
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TUR 135

TUR 146

STIKLESTAD MED HEILAG OLAV,
RØROS MEDog
ELDEN,
Vestkapp
«perlesanking»
RENDALEN MED BREDA BULL

i Sogn og Fjordane

Avgang:
31/7-2021
Avgang:
1/7-2021
11/7
2021

Kr.7595,-

Med 3 perler på en snor i løpet av 4
Kr. 9.290,Prisen inkl: Buss, 4
Vestkapp
Vestlandsets
på Nord
dager er
blir
turen til etsvar
opplevelsesdager halvp. + 2
Norges
Nordkapp,
der det troner
senari
av de sjeldne!
Kom og bli med. lunsjer div.guider,
Majestetisk
det meget
fryktede
Olavspelet, Elden,
“Spelet over
om Heilag
Olav”
er kjernen i Inkl.
buss,
help.,
Breda
Bull,
og båttuStadthavet med sine mange skipsforlis.
rer
og guider.
festivalen
“Olsokdagene
på
Stiklestad”
Ratvolden
Breemuseet, Bokbyen, /Fjærland)
Tillegg:
som arrangeres
hvert årm.m
i slutten av Enkeltromstillegg
kr.
2.150,-.
Astruptunet,
Loen, Briksdalen
Enerom
kr. 1.050,-.
Grupper
juli. destinasjoner
Spelet utvikles
år til år og har avtale. avgang etter
er også
somfra
vekker
et magisk Joda,
grep vi
påhar
sittplukket
publikum.
nysgjerrighet.
og Til
komponert
et fullverdig
produkt!
nå har over
800 000
personer sett forestillingen om Olav Haraldssons fall
på Stiklestad, som oppføres på Nordens største og eldste friluftsteater siden 1954. Om lag 700 personer er involvert i og omkring forestillingen.
Profesjonelle skuespillere står på scenen sammen med amatører. Orkesteret er også sammensatt av profesjonelle og amatører.
Det brinner en Eld
er et norsk, historisk musikkspill som
har blitt oppført
utendørs på Røros i
Sør-Trøndelag hvert
år siden 1994. . Historien er hentet fra
vår felles nordiske
historie og er en del
av den store Nordiske krigen først på
1700-tallet.

Tlf: 67 91 20 50
Telefaks: +47 67 97 18 32
E-post: post@fcturistbusser.no
web: fcturistbusser.no
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Dag 1.
Avgang Oslo kl.09.00. Over Sollihøgda til
Veikroa, Nes i Ådal for frivillig kafferast. Begnadalen
til Fagernes for lett lunsj. Gjennom V.Slidre og Vang til
Tyin, langs vannet Tyin, ned Årdalskleivene som er blitt en
moderne trasè. Øvre Årdal med all sin industri, her tar vi
30 min. pause, kanskje du har lyst på en kaffekopp? Årdalstangen og til Fodnes for en 15 min. fergetur over til
g
Mannheller. Derfra kort kjøring til Sogndal for innsjekking
i HofslundFjord Hotel. (Her er det ikke heis). Middag og
en liten sparertur for «å ta på» huset hvor Gjest Baardsen
n
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. Bremuséet må studeres inne i bygningen som
m
ark. Sverre Fehn har tegnet. Litt mat må vi ha, og besøker
er
Brævasshytta rett under Bøyabreen. Skulle breen ”kalve””
mens vi spiser, ja så blir vi et minne rikere. Gjennom tun-nel til Skei, langs sydsiden av Jølstravatnet til Astruptunet for å studere Nicolai Astrups malerier i miljøet han
bodde. Dagens mål er Førde med Scandic Sunnfjord Hotel.
el.
Innsjekking, middag og overnatting.
Dag 3.
Frokost og kl. 09.00 ut på veien mot Florø for en overfladisk rundtur her. Måløy byr på lunsj. Videre til Stadtlandet med fastlandsnorges vestligste punkt: Vestkapp som
et fasinerende innslag. 496 m.o.h. som vi befinner oss på,
å,
gir underlige fornemmelser der vi speider vestover ut i
intet. På tilbaketuren tar vi innom Ervik, et lite idyllisk fis-kersamfunn. Stad Hotel, Leikanger, venter på vårt innrykk
kk
med middag og overnatting.
Dag 4.
Umiddelbart etter frokost møtes vi i bussen kl. 09.15 med
d
bagasje, kjører til kaia i Selje. Bare 15 min. ute ligger
den sagnomsuste øya Selja, som de fleste forbinder med
legenden om St. Sunniva. Kongsdatteren som flyktet fra
Irland på 900-tallet, da hennes far hadde lovet henne til
en hedensk konge. Den kristne Sunniva kunne umulig
tenke seg et slikt liv. Og flyktet til havs uten seil og uten
årer. Drev i land på Selja hvor hun senere led martyrdøden. I 996 fant Olav Tryggvason hennes levninger og
vigslet henne til hellige Sunniva - Norges første helgen.
Fra 1086-1170 var Selja bispesetet for hele Vestlandet og
g
tidlig på 1100-tallet bygget Benediktinermunkene et klos-ter på øya. Landets best bevarte klosterruiner finnes her.
Nærmest «transportrute» i vakker natur til Nordfjordeid
for dagens lunsj, videre via Stryn, Loen til Olden og inn till
Briksdalen. Bussen kjører til Hotel Loenfjord som ligger
nydelig til helt nede ved vannkanten.
Middag og overnatting.
Dag 5.
Frokost, utsjekking og avgang Loen kl.09.30. Dagens
store attraksjon, Sky liften. Her venter en helt fersk heis
(kap,: 40 pers) for å løfte opp til 1000 m.o.h. Voldsom
utsikt. Heisen bringer varsomt ned til sjøen igjen. Via
Stryn, Oppstryn, Grotli og til Lom for 30 min. pause. Her
må vi besøke stavkirken fra slutten av 1100 tallet og er en
av landets største. Fortsetter til Vågåmo for dagens lunsj..
Videre om Otta og Gudbrandsdalen, Lillehammer, Biri,
Gjøvik og til Lygnasæter med benstrekk. Over Hadeland
og til utgangspunktet.
Denne turen tar vi gjerne en gang til!

HJERTELIG VELKOMMEN
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TUR 112 5 DAGER

HARDANGER—KJEÅSEN
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.

22

Avgang:
19.juli 2021

Kr. 8.595 ,Prisen inkl: Buss,
help., bortsett fra dag
3, båtturer, guider
m.v.
Tillegg
Enkeltrom kr. 1.930,-

Dag 1
Avreise fra 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. (Vi besøker stedet så sant værgudene tillater det. Det er ikke mulig med omvisning lenger).
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 Eidfjord ut til Kinsarvik Fjord Hotell som ligger nydelig til med panoramautsikt over Hardangerfjorden. Sjekker inn
og buffet/middag står klart 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/Baroniets låve. Kursen går mot Bergen via
Norheimsund, Kvamskogen og Arna. I Bergen bor vi på
Scandic Bergen City Hotel sentralt i byen. Middag på
hotellet og kvelden til fri disp.
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 disposisjon. 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 «MIN GUD; HVA ER DETTE». Kommer til Flåm,
tar dagens lunsj på Sognaporten. Lærdalstunnellen til Haabakken. Fortsetter videre langs Lærdalselva til Borgund, her
tar vi en liten stopp så de som ønsker det kan kan se på den
flotte stavkirken. (omv. ikke inkl). 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, hyggelig sos. aften, fin avslutning for turen.
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.

VELKOMMEN
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TUR 135

STIKLESTAD MED HEILAG OLAV,
RØROS MED ELDEN,
4-DAGER
RENDALEN MED BREDA BULL
TUR 117

Avgang:
Avg:
25/7—2021
31/7-2021
1/7-2021

Kr.7595,STOCKHOLM OG SKJÆRGÅRDEN
Kr. 5.995 ,Med 3 perler på en snor i løpet av 4
Prisen
inkl:Buss,
Buss, 4
Prisen inkl:
dager blir turen til et opplevelsesdager
halvp.
+2
overnatting
senari
av
de
sjeldne!
Kom
og
bli
med.
m/frokost,
1
middag
lunsjer
div.guider,
Stockholm. En pulserende verdensby
og 1 lunsj samt
Elden,
“Spelet
ompåHeilag
Olav”
kjernen i Olavspelet,
bysightseeing,
som
er bygd
14 øyer
som er
bindes
Breda
Bull,
og
båttur,inng./omv.
festivalen
“Olsokdagene
på Stiklestad”
sammen
av 53
broer, ved Mälarens
utløp,
Ratvolden
Uppsala Domen.
Tillegg:
på
som
Sveriges
arrangeres
østkyst,hvert
og er år
berømt
i slutten
for sin
av Enerom
Tillegg forkr.
enkeltrom
1.050,-.
vakre
juli. beliggenhet.
Spelet utvikles fra år til år og har på hotellet kr. 2.350,På
turen
borpå
vi på
etdenne
magisk
grep
sittDowntown
publikum. Til
Camper
by
Scandic.
Interessant
nå har over 800 000 personer sett fobysightseeing på dag 2 så dere blir litt
restillingen om Olav Haraldssons fall
kjent før dere gjør byen på egen hånd.
på Stiklestad,
som
oppføreshvis
på NorBåttur
i Stochholms
skjærgård,
dens
største
eldste
sidere
ønsker
harog
dere
tid tilfriluftsteater
å besøke
den 1954.returen
Om lag
700 personer
er inSkansen.På
besøker
vi
Domkirken
volvert i og
i Uppsala.
omkring forestillingen.
Profesjonelle skuespillere står på scenen sammen med amatører. Orkesteret er også sammensatt av profesjonelle og amatører.
Det brinner en Eld
er et norsk, historisk musikkspill som
har blitt oppført
utendørs på Røros i
Sør-Trøndelag hvert
år siden 1994. . Historien er hentet fra
vår felles nordiske
historie og er en del
av den store Nordiske krigen først på
1700-tallet.

Tlf: 67 91 20 50
Telefaks: +47 67 97 18 32
E-post: post@fcturistbusser.no
web: fcturistbusser.no
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Dag 1
Avreise fra Oslo kl. 09.00. Vi kjører via Kongsvinger,
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 Downtown Camper by Scandic i
sentrum av Stockholm. Overnatting i dobbeltrom,
Middag på hotellet.
Dag 2
Frokost før vi samles i bussen ca. 09:30 til 3 timer
sightseeing. Vi får med oss de viktigste fasilitetene
i sentrum, slottet, kirker, Stadshuset m.m. Drottningholm
Slott finnes på UNESCO`s liste. Det er vår tids best
bevarte konglige slott som er oppført på 1600-talet og
som samtidig er representativt for all europeisk kongelig
arkitektur fra den tiden. Så skal vi være med på en
skjærgårdstur, med lunsj om bord, fra kl. 13.00.
Her opplever vi den svenske skjærgården på det fineste.
Tidlig kveld, kl. 17.30, kjører vi til Skansen og
Fornøyelsesparken Grøna Lund. (Entre SEK ca. 200,-).
Et besøk her er en vandring gjennom kultur. Skansen er
ikke bare et av verdens eldste friluftsmuseum, men også
Stockholms eneste dyrepark. Skansen frister med
opplevelser for både store og 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, i kveld må dere
kose dere på byen.
Dag 4
Etter frokost (kl.09.00) setter vi kursen vestover
via Uppsala. Her skal vi besøke Domen (hvis det
er messe, kommer vi ikke inn), fortsetter via
Karlstad og til Töcksfors for kaffe (ikke inkl).
Siste etappe via Askim og tilbake til
utgangspunktet ca. kl.20.00.

HJERTELIG VELKOMMEN
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TUR 135

STIKLESTAD MED HEILAG OLAV,
3 RØROS
DG. KRISTIANSAND
, LARVIK,
MED ELDEN,
BREDA
BULL
RENDALEN MED
LINDESNES
FYR
OG RISØR
TUR 2174

Avgang:
Avg:
23.juni
31/7-2021
2021
1/7-2021

Kr. 5.795 ,Kr.7595,-

Kjøpstaden Kristiansand ble grunnlagt av
Med 3 perler
en snor
i løpet
Christian
IV i årpå
1641.
Før den
tid av
var4det Prisen inkl: buss,
Prisen
inkl: Buss, 4
dager
turen til et
pensjon og opplevser
svært
liteblir
bebyggelse
avopplevelses"Sanden" ved
dager
halvp.
som skissert+
i 2
senari
av de
sjeldne!
Kom og
med. lunsjer
Otras
utløp.
Men
det foregikk
enbli
betydediv.guider,
programmet.
Tillegg for Elden,
lig“Spelet
virksomhet
i distriktet.
var særlig
om Heilag
Olav” Det
er kjernen
i Olavspelet,
Enerom.
Breda
Bull,Kr:
og390,avvirkningen
av skogen og på
trelasteksporfestivalen “Olsokdagene
Stiklestad” Ratvolden
ten
som
dannet næringsgrunnlaget.
som
arrangeres
hvert år i slutten av Tillegg:

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. Om lag 700 personer er involvert i og omkring forestillingen.
Profesjonelle skuespillere står på scenen sammen med amatører. Orkesteret er også sammensatt av profesjonelle og amatører.

Enerom kr. 1.050,-.

Det brinner en Eld
er et norsk, historisk musikkspill som
har blitt oppført
utendørs på Røros i
Sør-Trøndelag hvert
år siden 1994. . Historien er hentet fra
vår felles nordiske
historie og er en del
av den store Nordiske krigen først på
1700-tallet.

Tlf: 67 91 20 50
Telefaks: +47 67 97 18 32
E-post: post@fcturistbusser.no
web: fcturistbusser.no
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Dag 1.
23.juni
Avreise Oslo kl. 09.00 turen går på gode veier direkte til Larvik. I
den tidlige middelalder lå det flere gårdsbruk her og disse utgjorde
Larvik. Men byen fikk ikke sitt nåværende navn før senere og den
gangen var stedet kjente som Lagarvik. Det var et tettsted, som
også ble kalt et strandsted. Et slikt sted hadde ikke noen formelle
privilegier eller handelsrettigheter, dette kom først senere. På begynnelsen av 1600-tallet begynte dagens Larvik å vokse frem, da
flere utenlandske skip fant vei inn i fjorden. Med på skipene var flere handelsmenn som kjøpte tømmer av de lokale bøndene og slo
seg ned på stedet. I 1633 fikk Larvik en tollbod som antagelig lå
ovenfor Yttersø og Larvik ble offisielt et tollsted.
Siden gikk det fort, spesielt på grunn av handelen med tre og flere
og flere kjøpmenn kom fra utlandet for å handle. Byen hadde derforr
en kraftig vekst frem mot slutten av 1600-tallet. I 1671 fikk Larvik
status som kjøpstad og hadde en befolkning på rundt tusen mennesker. På samme tid ble Larvik også et grevskap under ledelse
av Ulrik Frederik Gyldenløve da han hadde kjøpt opp alle bygrunne-ne og beboerne måtte betale skatt til greven. Vi møter vår guide og
får en interessant omvisning i denne kystbyen. Vi får blant annet se
e
Indre havn med nye Farris Bad, Tollerodden, Archerfamiliens hus
samt besøke Thor Heyerdahls barndomshjem, han ble født
6.oktober 1914 i Larvik. Beriket på historie skal det smake med
lunsj og i dag er det Grand Hotel som er så heldige å få besøk av
oss til lunsj. Vi tar igjen plass i bussen og setter kursen videre til
Scandic Hotel, Sørlandet. Hotellet ligger ved Kristiansand Dyrepark
og for de som ønsker det kan man besøke dyreparken, bruke
svømmebassenget ved hotellet eller gjøre seg kjent før middag
om kvelden.
Dag 2.
24.juni
Etter god frokost på hotellet tar vi plass i bussen og turen går til
Lindesnes fyr.
Lindesnes fyr er Norges eldste fyr beliggende tilnærmet helt på
sydspissen av Lindesnes-halvøya i Lindesnes kommune. 27. februar
1656 ble Norges første fyrlys tent her. Dette ble slukket allerede
1657, men man regner likevel at fyret ble grunnlagt i 1656. Det var
ingen tilfeldighet at nettopp Lindesnes ble stedet der det første fyr i
Norge ble tent. Helt siden middelalderen har Lindesnes, eller Neset,
som man kalte stedet, vært en av de viktigste landkjenningene for
de seilende mellom Nordsjøen og Østersjøen. Vi blir møtt av vår fyrvert som forteller om fyrets historie og viser områdene rundt.
Videre ser vi Fjellhallen med filmvisning m/kaffe, museumsbutikken
med bl.a. Lindesnes frimerker og eget poststempel, fotoutstilling
«Norges fyr» i en av tunnelene på toppen m.m.
Derifra går turen til Mandal og vi får servert hjemmelaget fersk fiskesuppe m/kaffe på Provianten Restaurant som ligger fint til med
utsikt mot Mandals elva. Atmosfæren og konseptet er unik for restauranten som baker eget brød, eget øl brygges og kaffe brennes i
lokalet. En spennende aroma sprer seg i rommet hver gang kaffen
brennes. God og mette går turen til Kristiansand hvor vi får tid på
egenhånd. For de som ønsker det kan være igjen i sentrum, bussen
går tilbake til hotellet og tid for egen disposisjon før middag på hotellet.
Dag 3.
25.juni
Alt tar en ende også for oss, vi forlater hotellet etter frokost og setter kursen mot enda en kystby Risør. Risør som også blir kalt den
hvite by ved Skagerak, får vi oppleve kystkultur og et spennende
maritimt miljø. Her har ikke tiden og den moderne byggestilen ødelagt de gamle, sjarmerende og historiske ”merkesteinene”,
Vi møter Risørs vekter John Thomas Axelsen på en guidet vandring
gjennom Risørs gater og smug. Han forteller hele Risørs historie om
seilskutetida og bybrannen, hvordan de reddet Risør Kirke da byen
brant osv. Deretter tar vi en kort båttur til Stangholmen Fyr som
første gang ble tent 27.oktober 1855. Her ute i havgapet, hvor Skagerak skyller innover svaberget – mellom himmel og hav, finner du
en av Norges mest spesielle restauranter, hvor du kan kombinere
uforglemmelig natur med uforglemmelig matopplevelse, vi får servert lunsj på fyret.
Etter opplevelse går turen tilbake til «fastlandet» hvor bussen venter på oss og vi tar plass i bussen og returnerer tilbake til utgangspunktet.
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TUR 2134

BAARDSHAUG HERREGÅRD
M/TRONDHEIM,
GRUVENE PÅ LØKKEN OG

Herskapelige Bårdshaug Herregård står
sentralt i småbyen Orkanger.
Bårdshaug gård ble satt opp på Bårdshaugen i 1860. Christian Thams kjøpte gården i 1890 og startet med ombyggingen.
14 år skulle det ta før det meget omfattende arbeidet var ferdig. Resultatet ble
å
en særpreget herregård og et unikt syn på
landsbygda, den gang som i dag. Dagens
Bårdshaug er i stor grad bevart som på
Thams’ tid, med en blanding av internasjonal arkitektur og nasjonalromantisk
tradisjon, i stilarter fra norrønt til Louisseize-stil. Innredningen og utsmykningen
fra alle deler av verden forteller mye om
mannen som bodde der.

28

Avgang:
26/7-2021

Kr.5.995,Inkl: Buss, 3
overnattinger
m/frokost, 3 middager,
2 lunsjer, guider og
inng. som beskrevet.
Tillegg enerom
Kr. 1.155,-

Dag 1
26.juli
lAvreise fra Oslo busst. Kl. 09.00. Vi setter kursen nordover via Lillehammer, Gudbrandsdalen, Hjerkinn, Oppdal, Berkåk, Orkanger til
Bårdshaug Herregård som venter på oss akkurat i dag. Vi gjør oss
s
kjent med omgivelsene før middag om kvelden.
Dag 2
27.juli
God frokost før avreise til Trondheim, den lille, sjarmerende stor-byen. Trondheim Norges tredje største by. Første besøk i dag er Nidaarosdomen som er verdens nordligste gotiske katedral og Norges nasjoo-nale helligdom. Bygget fra år 1070 på gravstedet til St. Olav - skytshelgen for Norge og vikingkongen som brakte kristendommen til
Norge. Katedralen sto ferdig rundt 1300. Vi møter vår guide og får ommvisning i Nidarosdomen, fylt med historie og fakta om katedralens 8505050
0-0
årige historie. Ta inn de imponerende steinarbeidene og det fantastiske
ke
e
rosevinduet i glass, Tid på egenhånd før man tar plass i bussen og reieiser til Tyholttornet. Tyholttårnet er et 124 meter høyt radio- og telekommunikasjonstårn med fantastisk utsikt, og Norges eneste roterennde restaurant .
Gulvet i restauranten roterer med en hastighet på én omdreining i ti-ermen. Herfra har man panoramautsikt i alle himmelretninger. Vi får sere vert lunsj før vi tar plass i bussen og setter kursen tilbake til hotellet..
Tid på egenånd før middag på hotellet.
Dag 3
28.juli
Etter frokost skal vi dag ut på en liten togtur, nærmere bestemt på
Tamshavnbanen. En nedlagt gruvebane. Thamshavnbanen ble bygd forr
å frakte malm fra gruvene på Løkken Verk til utskipningshavna på Orkrkanger. Den gamle jernbanen snor seg gjennom et variert landskap,
bratte utforjkøringer og krappe kurver, langs fiskeelva Orkla, gjennom
m
skog og jordbruksområdet til tett bebyggelse. Togavgang frå
Bårdshaug til Løkken. Togturen tar ca 50 min. og konduktøren gir oss
s
litt historie om banen underveis.
Ved ankomst Løkken møter vi vår guide som tar oss med rundt i
Gammelgruva forteller både om ulike driftsteknikker som ble brukt
kt
gjennom fire århundrer med gruvedrift og det utstyret som ble
brukt. Fra vi går inn porten til Gammelgruva og til du kommer
ut igjen føler du at du er i en helt annen verden. Om du går i
trange ganger eller store berghaller har du fjell på alle sider rundt
dtt
deg. Byggverket inne i fjellet er solid og variert, og gammelgruva
a
sies å være Norges mest fargerike gruve. Det skal smake med
lunsj og den får vi servert på Orkla Gjestebolig fra 1916 som et
ledd i den store utbyggingen på Løkken Verk. Da det ble behov for
or
standsmessig innkvartering på Løkken Verk. Huset ble blant annet
brukt i forbindelse med styremøter og andre viktige møter for selskapet. Vi får servert «kjøtt og stapp» som består av, saltkjøtt og
grovpølse fra lokal slakter, serveres med rotstappe, kokte poteter og
løksaus. Gode og mette tar vi plass i bussen og setter kursen tilbake til
hotellet. Tid på egenhånd før middag.
Dag 4
29.juli
Etter frokost tar vi farvel med Bårdshaug Herregård for denne gang.
Hjemturen går via Ulsberg, Kvikne med frivillig kafferast underveis. På
å
hjemturen besøker vi også Søberg Gård. Her møter vi gardskjerringa
a
Maren som i dag driver Søberg Gård, det var hennes oldeforeldre som
mi
1925 kom til gården. Maren har fylt stabburet slik de gjorde det i gammle dager. I to etasjer og med flere rom kan du få oppleve og smake
mange varianter av kortreist mat og brygg fra regionen. Her finner du
u
lokalmat slik den skal være, i en atmosfære den fortjener. Mulighet for
orr
kaffe og litt å bite i.
Retur tilbake til utgangspunktet.
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TUR 154

ROSENDAL—HAUGESUND—
KARMØY—BØMLO
Starten på vår Norgeshistorie. Vestlandsk
skjærgård og kommunikasjon. Baroni og
prisbelønnet ”smaubebyggelse”. Gruvesamfunn
og kristtornskog.
Flere av Norges høyeste fjellvidder og vakreste
daler.

Avgang:
26.juli - 2021

Kr. 9.195
Prisen inkl: Buss,
helpensjon, båtturer
og guider som
beskrevet.
Tillegg:
Enkeltrom kr. 1.850,-
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Dag 1
Avreise fra Oslo-området kl.09.00. Reiserute på
vår første dag blir over Notodden, en kafferast
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 Baroniet og
Kvinnherad Kirke. Det blir lunsj på Rosendal
Fjordhotell, båttur og ankomst Haugesund. Innsjekking
på Scandic Maritim Hotel. Middag.
Dag 3
I dag besøker vi Haraldstøtte-haugen. Deretter
over til Avaldsnes på Karmøy med omvisning i
Olavskirken og 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, Trekant-brotunnelsambandet til Stord og Leirvik. Her kikker
vi etter kristtorn som vokser vildt 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
Bussterminal ca. kl.17.30.

HJERTELIG VELKOMMEN
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Avgang:
31.juli – 21

TUR 135

STIKLESTAD M
STIKLESTAD
MED
ED HEILAG
HEILAG
OLAV, R
ØROS MED
MED E
LDEN,
OLAV,
RØROS
ELDEN,
AUKRUSTSENTERET
AUKRUSTSENTERET
Med perler på en snor i løpet av 4 dager blir
turen til et opplevelses-senari av de sjeldne!
Kom og bli med.
Det finnes nok ikke noe navn i Norgeshistorien som er
n
bedre kjent enn Stiklestad, valplassen der Olav den
n
Hellige falt i år 1030. Det skjer i et miljø og med en
ramme som bare natur, historie og dyktige aktørerr
kan skape. “Spelet om Heilag Olav” er en
dramatisering av det som skjedde på gården Sul
dagene før slaget på Stiklestad.
“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 har
ar
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..

Kr.7.995
Prisen inkl: Buss, 4
dager m/pensjon, inng.
Og guider som skissert,
Olavspelet, Elden,
Aukrustsenteret og
Ratvolden
Tillegg:
Enkeltrom kr. 1.750,-

Elden eller Det brinner en Eld er et norsk, historisk musikkspill som har blitt
oppført utendørs på Røros i Sør-Trøndelag hvert år siden 1994. . Historien er
hentet fra vår felles nordiske historie og er en del av den store Nordiske krigen
og i perioden hvor Karl den 12 blir skutt ved Fredriksten Festning i Halden
først på 1700-tallet.
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Dag 1
Avgang Oslo kl.08.00. E6 forbi Eidsvoll, Hamar
og til Lillehammer med stopp og mulighet for en
kaffekopp. På Dombås venter lunsj. Og E6 fører
videre til Trondheim med Scandic Hotel Nidelven. Middag og overnatting.
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 Museum. Denne dag blir det anledning til å gjøre det i Trondheim som du har
lengtet etter lenge. (lunsj ikke inkl). Kl.14.00
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 nærheten av Ålen blir friv. kaffestopp. 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 kjærlighets-kriminal-spelet Elden Kl.21.3024.00. Tilbake til hotellet for lett nattmat og
søvn.
Dag 4
Etter frokost går bussen kl.10.15. Vi reiser sydover til Alvdal. I Alvdal finner vi Aukrustsenteret - Her kan vi se og lære mer om forfatteren
og humoristen Kjell Aukrust. Her treffer vi på
sykkelreparatør Reodor Felgen og hans gode
hjelpere Solan og Ludvig samt alle de andre
som bor i Flåklypa. 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.

HJERTELIG VELKOMMEN
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Røros ble grunnlagt i 1644 da den første kobberåren ble funnet i området – sagnet
sier at det var en reinsdyrbukk som sparket opp en skinnende stein før den falt om
etter å ha blitt skutt – Røros ble snart en av de viktigste gruvebyene i Norge.
Elden er et norsk, historisk musikkspill skrevet av Arnfinn Strømmevold og
Bertil Reithaug og settes opp i spektatulære omgivelser midt i verdensarven Røros.
Slegghaugene danner en majestetisk scene for dramatikken som utspiller seg i
kveldstimene juli/agust. Elden tar oss med tilbake til 1718-1719 da 10.000 svenske
soldager med general Carl Gustad Armfeldt gikk mot Trondheim for å ta over
Norge, etter ordre fra Karl XII. Under ledelse av general De la Barre ble
hundretalls av soldatene sendt til Røros hvor store deler av handlingen utspiller
seg. Da Karl XII ble skutt, startet de svenske soldatenes tilbaketog til Sverige.
Dødsmarsjen – hvor 4000 soldater frøs i hjel på veien over grensefjella mot
Sverige – er en sentral del av musikkspelet Elden.
1 dag, 3.august
Avreise fra avtalt tid og sted, turen går via Elverum til Søberg Gård, her møter vi
gardskjerringa Maren som i dag driver Søberg Gård, det var hennes oldeforeldre
som i 1925 kom til gården. Her får vi servert 2 halve rundstykker m/kaffe, mens
Maren forteller historien om gården. Mulighet for å besøke stabburet som i 2
etasjer med flere rom selger mat og brygg fra regionen. I lysgrotten kan man kjøpe
egenproduserte stearinlys i alle størrelser, farger og fasonger. Vi tar plass i bussen
og kjører videre til Røros, og nærmere bestemt Røros Hotell som ligger flott til omgitt av fjell.
Vi sjekker inn og gjør oss kjent med omgivelsene før middag på hotellet om kvelden.
2 dag, 4.august
Etter god frokost har vi dagen til egen disposisjon. Sentrum av Røros er lite og intimt, og består nesten
utelukkende av små, gamle trehus og smale gater. Stemningen er eventyraktig året rundt. Den tradisjonelle
gruvebyen er et moderne samfunn der folk bor og jobber midt i et fredet verdensarvområde. Vi anbefaler et
besøk på Kaffestugu. Røro’s eldste spisested. Her sitter historiene i veggene. Interiøret i Kaffestugus
2.etasje er ført tilbake mot slutten av 1800-tallet. Her blir gruvesamfunnet kafearv ivaretatt med ydmykhet
og gjestfrihet. Middag på hotellet om kvelden. Ca. kl. 21.30 starter fantastiske Elden spelet, varighet til kl.
23.55 etterpå får vi servert eldensuppe.
3 dag, 5.august
Etter sen frokost, tar vi plass i bussen og setter kursen tilbake til utgangspunktet med frivillig kafferast
underveis.
Pris pr person Kr. 5.450,- Tillegg enerom Kr. 675,- pr døgn.
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TUR

149

VALDRESFJELLENE PÅ SITT BESTE
M/GOMOBU FJELLSTUE 4 DAGER

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 en
hyggelig aften.
Dag 2
Vi koser oss med og rundt Gomobu og virkelig
nyter disse vakre omgivelsene. Frokost, lunsj
og middag på fjellstua.
Dag 3
Frokost, og for de som ønsker, en busstur i
fjellet før lunsj. Vi nyter nærterrenget
før middag.
Dag 4
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.
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Avgang:
6.sept. 2021

Kr. 5.595
Inkl: buss, help.
Tillegg enkeltrom
kr. 660.-

Den norske vinterturismens opprinnelse…

Dalseter Høyfjellshotell med vakker beliggenhet øverst i fjellbygda Espedalen på 930
moh. Hotellet har praktfull utsikt over dalen og Jotunheimen. Dalseter er et familieeiet
og drevet hotell hvor 3. generasjon vertskap nå ønsker velkommen til gode dager i
fjellet. Her får du god plass og utsyn mot uberørt natur, med fiskevann, jakt- og
turterreng. Hotellet legger vekt på ”naturlige opplevelser” – uten tidspress eller mas –
her skal man slappe av og lade batteriene. Alle rom har dusj, WC, kabel TV, store
fellesareal, peisestue, salonger samt innendørs svømmebasseng
En vandring i Dalseters korridorer og saler, er en vandring i historie,
kultur, sagn og eventyr. Veggene lekker historier som en sil....
Vi møter også den sagnomsuste jegeren Peer Gynt fra Sødorpbygda i
Nord-Fron gjennopm Peer Gynt spelet. Fanga av Ibsen som reiser
oppover Gudbrandsdalen først med hjuldamper så til fots. Ibsen er innom
de store fine gårdene i Midt-Gudbrandsdalen. Her kan han ha blitt fortalt
om den lokale Per som bodde på gården Hågå i Vinstra. Dette dannet
grunnlaget for dramaet Peer Gynt som er oppført i 144 land og som i 2013 ble oppført på 103
ulike scener rundt om i verden.

1 dag, 4.august
Avreise fra avtalt tid og sted, turen går på gode veier med frivillig kafferast underveis og vi ankommer
Dalseter Høyfjellshotell til lunsj. Vi gjør oss kjent med omgivelsen før middag på hotellet om kvelden.

2 dag, 5.august
Etter frokost på hotellet, møte vi vår guide. Vi tar plass i bussen og kjører deler
av Peer Gynt veien, samt at vi også ser Peer Gynt’s grav. Tilbake til hotellet for
lunsj ca. kl. 13.30. Kaffe og kringle blir servert ca. kl. 16.30, før vi igjen tar
plass i bussen og setter kursen til Gålåvannet hvor vi skal overvære Peer Gynt
speler som er en klassiker, skrevet for og om Gudbrandsdalens fjell, skoger og
bygdafolk. Her levde den lokale Per, og segnene om ham inspirerte Ibsen til å
skrive sin Peer Gynt, forestillingen starter kl. 19.30. Vi har gode plasser på
forestillingen. Etter endt forestilling tar vi plass i bussen og setter kursen tilbake
til hotellet og vi får servert varm nattmat.

3 dag, 6.august
Etter god frokost tar vi plass i bussen og kjører via Peer Gynt veien over
Valdresfløya med frivillig kafferast underveis tilbake til utgangspunktet.
Pris pr. person Kr. 4.260,- tillegg enerom Kr. 165,- pr. døgn.
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Hjertelig velkommen til å bli med oss på en reise 625
m.o.h. blant tretopper og i et landskap som er like nydelig
om sommeren som det er om vinteren. Et sted hvor
eventyr og natur er utflukten, og hotellet fungerer som
gjemmested for rekreasjon og velvære. Fyri Hotel - og
Resort ligger i Hemsedal, hotellet har 144 rom og her står
opplevelsene i kø, man kan slappe av i inne- og
utendørsbassenget.
Hjertelig velkommen til å oppleve Hemsedals vakre fjell
på en helt ny måte.
1 dag, 27.september
Avreise fra avtalt tid og sted. Turen går med frivillig kafferast underveis og vi
ankommer Fyri Hotel- og Resort på ettermiddagen. Vi gjøre oss kjent med
omgivelsene før middag om kvelden. Resten av kvelden til felles hygge.

2 dag, 28.september
Etter frokost tar vi plass i bussen og kjører til Flåm som venter på oss i dag.
Vi besøker Ægir Bryggeri. Ægir Bryggeri har kapasitet til brygg på 10hl i
pub-bryggeriet, og en årlig kapasitet rundt 1200hl. Mesteparten av
produsert øl går til videresalg i Norge, og noe til eksport. Vi smaker tre
populære sesongøl fra Ægir Bryggeri, og kanskje oppdager en ny verden av lukt
og smak.Vi får høre litt om historien, ølet og ulike teknikker for å få de beste
smaksopplelsene. Frivillig lunsj og tilbake til Fyr hotell på ettermiddagen. Middag
på hotellet om kvelden.

3 dag, 29.september
Etter frokost tar vi plass i bussen og kjører en tur til Fagerdalen Støl. Fagerdalen
støl ligger på veien mellom Bergsjø og Hovet. Den har vært i familien i 300 år og
nå er det Anne-Lise som driver her hver sommer/høst. Vi får servert kvikaku
m/kaffe og Anne-Lise holder kåseri og mulig hun også tar frem trekkspillet
og tar en «trall». Tilbake til hotellet og ettermiddagen til egen disposisjon
(husk badetøy) før middag om kvelden.

4 dag, 30.september
Etter frokost er det på tide å ta farvel med Fyri Hotel- og resort for denne
gang. Turen går tilbake til utgangspunktet med frivillig kafferast underveis.
Pris pr. person Kr. 5.495,- tillegg enerom Kr. 330,- pr. døgn.

Varmt velkommen til Fyri Hotell, et sted hvor livet er herlig.
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TUR 172

Avgang:

6 DAGER

SJARMERENDE 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 gater
som 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 Gotland 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.
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8.august - 2021

Kr. 10.995
Inkl: Buss, overnattinger
og pensjon som skissert,
båtturer og guider som
beskrevet.
Tillegg:
Enkeltrom kr. 2.000,-

Middelalderuken
Hvert år i uke 32
må det moderne
livet på Gotland vike plass for middelalderen. Da
møtes gjøglere og
fattigfolk, riddere
og vakre jomfruer,
gråbrødre og musikanter i en stor
middelalderfestival.

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. 13:15,
og nyter overfarten. Ingen felles lunsj i dag. Ankomst Visby kl. 16.30. Sjekker inn på vårt hotell, Best Western Solheim Hotel. Vi gjør oss kjent med hotellet og tar oss 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 mot Fårösund og passerer Bungemuseet og blir
orientert om 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.12.30.
Ankomst Nynäshamn ca. kl.15.45 og setter kursen mot
Södertalje, Scandic Skogshöjd, 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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TUR 135

TUR 2146

STIKLESTAD MED HEILAG OLAV,
S
DAGER
I VAKRE FJORDER,
RØROS
MED ELDEN,
FJELL
OGMED
DALER
BREDA BULL
RENDALEN

Avgang:
Avgang:
31/7-2021
9/8- 2021
1/7-2021

Kr.7595,-

En reise i rolig tempo med to netter
Kr. 9.195,Med 3 perler på en snor i løpet av 4
i Molde, en natt i Ålesund og i
Prisen inkl: Buss, 4
dager blir turen til et opplevelsesdager halvp. + 2
Geiranger. Vi får bl.a. oppleve:
tillegg
senari av de sjeldne! Kom og bli med. Enkeltrom
lunsjer div.guider,
Molde og Ålesund,
kr.
1.920,- Elden,
Olavspelet,
“Spelet om Heilag Olav” er kjernen i Inkl:
Buss
ogog
program
Breda
Bull,
Atlanterhavsveien,
som
beskrevet.
festivalen “Olsokdagene på Stiklestad” Ratvolden
båttur på Hjørundfjorden
som arrangeres hvert år i slutten av Tillegg:
Enerom kr. 1.050,-.
og Geirangerfjorden juli. Spelet utvikles fra år til år og har
og mye, mye mer!
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. Om lag 700 personer er involvert i og omkring forestillingen.
Profesjonelle skuespillere står på scenen sammen med amatører. Orkesteret er også sammensatt av profesjonelle og amatører.
Det brinner en Eld
er et norsk, historisk musikkspill som
har blitt oppført
utendørs på Røros i
Sør-Trøndelag hvert
år siden 1994. . Historien er hentet fra
vår felles nordiske
historie og er en del
av den store Nordiske krigen først på
1700-tallet.

Tlf: 67 91 20 50
Telefaks: +47 67 97 18 32
E-post: post@fcturistbusser.no
web: fcturistbusser.no
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Dag 1. Oslo – Romsdalen – Molde
Avreise Oslo kl. 09.00, vi setter kursen nordover på den nye motorveien opp
til Mjøsbrua. Videre passerer vi Lillehammer og fortsetter oppover i den vakre
Gudbrandsdalen. Flere pauser før Dombås for friv. kafferast. Fortsetter via
Lesja og nedover Romsdalen. Der tar vi en stopp ved Romsdalsveggen og kan
beskue de loddrette fjellsidene. Dagens siste etappe går via Åndalsnes og
langs Isfjorden før vi kommer til Åfarnes. Her blir det en kort ferge over til
Sølsnes og så inn til rosenes by, Molde, sjekker inn på hotellet vårt. Her skal vi
ligge i to netter! Middag på hotellet.
Dag 2. Utflukt til Atlanterhavsveien – Bud – «Bergtatt»
Vår lokalguide, Laila, vil vise oss de interessante stedene området har å by på..
Første stopp blir utsiktspunktet Varden hvor vi kan nyte utsikten over byen
med det storslåtte kystlandskapet. Deretter følger vi kystveien utover mot fiskeværet Bud. I dag bor det ca. 800 innbyggere der, men på 1500-tallet var
Bud det største handelsstedet mellom Bergen og Trondheim! Faktisk var fiske-været i 1523 Norges hovedstad i en hel uke! Vi fortsetter på kystveien som
fører oss langs den beryktede Hustadvika. Det var der det store cruiseskipet
Viking Sky kjempet i fjæresteinene før det ble reddet. Deretter fortsetter vi
langs kystveien bort til
Atlanterhavsveien som ble kåret til verdens fineste bilreise i 2007 og i 2005
kåret til århundrets byggverk i Norge. Etter å ha kost oss her ute på veien,
skal vi besøke en ukjent attraksjon som bærer navnet «Bergtatt opplevelser».
Bergtatt sin marmorgruve er et resultat av gruvedriften som startet i 1938. I
deler av gruven, pågår det fremdeles gruvearbeid. Her inne er det store rom
hvor det arrangeres konserter og brylluper. For å komme til de enkelte hulene,,
seiler vi med båt på det krystallklare fjellvannet, en magisk opplevelse. Her
m
inne i hulen får vi servert dagens lunsj. Deretter tilbake til hotellet, middag om
kvelden.
Dag 3. Molde – Ålesund
Vi sjekker ut og triller bort til fergekaia hvor vi skal bli med fergen over til
Vestnes og videre ut til jugendbyen Ålesund. Tidligere hørte vi ofte uttrykket
«siden Ålesund brant». Den 23. januar 1904 brant byen. 850 hus brant og
10.000 mennesker ble husløse. Gjenoppbyggingen tok bare 3 år, takket være
e
hjelp fra Keiser Wilhelm II som bidro både økonomisk og med faglig støtte. De
tyske arkitektene tegnet husene i jugendstil og alle husene ble oppført i mur.
Når vi ankommer byen tar vi en tur opp til Fjellstua hvor vi får se byen fra et
fugleperspektiv. Ute på Alnes Fyr som ligger en kort kjøretur fra sentrum, får
vi servert dagens lunsj mens vi kan se skipstrafikken utenfor. Etter lunsjen
kjører vi inn til hotellet som ligger i sentrum og sjekker inn. Deretter kan vi
velge mellom:
A) Bli værende i byen og utforske den på egenhånd eller:
B) Bli med ut til Devold som nå er et butikksenter bestående av outletbutikker og flere små kafeer. Utrolige lave priser på kjente merkevarer, noe
Sunnmøringene vet å benytte seg av! Vi sjekker inn på hotellet, middag om
kvelden.
Dag 4.
Ålesund – Hjørundfjorden – Hotell Union Øye –
Norangsdalen – Geirangerfjorden
Ny dag med flere gode opplevelser! Etter en «lang» frokost rusler vi bort til
kaia hvor Charterbåten MS Bruvik, venter på oss og som legger ut fra kai kl.
11:30.Foran oss har vi en drøy to timers seilas som fører oss gjennom trange
sund og på vakre fjorder før vi begynner på Hjørundfjorden, om ligger øde og
uberørt og derfor skiller seg ut fra de andre mer kjente fjordene. Vi får servertt
lunsj om bord og båten har «alle rettigheter». Helt innerst i fjorden, ved inngangen til den idylliske Norangsdalen, venter bussen på oss. Her ligger det
kjente historiske Hotell Union Øye, som fra starten i 1891 ble betraktet som ett
av Europas mest herskapelige hotell. I løpet av de neste 23 km frem til Hellesylt, kjører vi gjennom den trange Norangsdalen og vi tar en stopp ved
Lyngstøylvatnet. Her ligger Norges hemmelige undervannsbygd! I 1908 demmet et steinras opp elva og setervangen ble lagt under vann. Når vannflaten
er stille kan vi ennå se setervangens gjerder med grinder og husenes grunnmurer. Deretter fortsetter vi ned til Hellesylt hvor fergen inn til Geiranger ligger. Der blir det en times båtreise på Geirangerfjorden. Fra Geiranger brygge
er det noen få meter til hotellet.
Dag 5.
Geiranger – Lom - Valdresflya – Fagernes – Oslo
Etter frokosten, sjekker vi ut av hotellet og tar fatt på hjemveien.
Allerede etter noen få minutter tar vi den første fotostoppen, Flydalsjuvet.
Et av de beste stedene å ta et bilde av Geiranger! Vi fortsetter ned til Lom
hvor vi tar en pause. Mange vil sikkert besøke «Baker`n i Lom» som er kjent
for sine særdeles gode bakverk! Fortsetter via Randsverk og opp til Valdresflya. På Bessheim Fjellstue får vi servert turens siste felles måltid. Den 49 km
lange veien over Valdresflya er en av Norges flotteste veistrekninger. Det høyeste punktet er på 1389 moh. Etter lunsjen fortsetter vi via Fagernes, Hønefoss og videre inn til Oslo hvor vi ankommer rundt kl. 20:30.
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TUR 123

SKAGEN MED COLOR SKAGEN
HOTEL OG SUPERSPEED
Skagen er en perle man aldri går trett av.
Kunstnerbyen som ligger der Kattegat og
Skagerrak 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
Skagerrak 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 1
Avgang fra Oslo kl.14.30, og på 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
deilige hotellet skal vi bo i 2 netter.
Dag 2.
Etter en god frokost skal vi kose oss i Skagen. Vi
kan besøke Gamle Skagen med den ”Tilsannede
kirke”. God tid i Skagen for å besøke de forskjellige
museer og tid for en lunsj på for eksempel
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 opp til Skagen Hotell
hvor vi slapper av frem til middag kl.19.00.
Kvelden til egen disposisjon.
Dag 3.
Frokost kl.07.00 – 09.00 Vi reiser deretter ut til
Hirtshals. Super Speed” 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.

HJERTELIG VELKOMMEN
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Avgang:
16/8, 23/8, 13/9
2021

Kr. 4.995,Prisen inkl: Buss,
2 overnattinger
m/halvp., guide i
Skagen
Enkeltromstillegg
kr. 750-.

TUR

155

SPENNENDE, MAJESTETISKE LOFOTEN
OG VAKRE HELGELANDSKYSTEN
Det geografiske Midtnorge skal gjøres! Oslo –
Trondheim er brukbart kjent for de fleste, men
fra Stiftstaden og nordover er det mye ukjent
som vi vil ta dere med på.
Sør - og Nordtrøndelag, 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, festaften på Hildur’s Urtearium.m.m.
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Kr. 19.995,Prisen inkl: Buss,
overnattinger
m/pensjon som
beskrevet.
Båtturer og guider
Tillegg:
Enkeltrom kr. 3.600,-

Avgang:
11.juni- 2022

Gotland har bare en by, Visby, og den er virkelig verdt et besøk. Kjent som rosenes og
ruinenes by ligger den på UNESCOs verdensarvliste. Omkranset av Nord-Europas best
bevarte bymur har den brosteinsbelagte byen en mystisk, romantisk og historisk
stemning som lokker turistene til seg år etter år.
De koselige gatene i Visby er fulle av små butikker som selger alt fra deilige delikatesser
til vakkert håndverk, i tillegg til trendy mote og design. Slapp av fra shoppingen med et
glass vin på en fortauskafé, eller nyt en ekte, svensk fika – en kaffepause med bakverk
ved siden av Navnet Visby kommer av (offerplass) og by. Ingen vet eksakt hvor gammel
byen er, men det antydes at den kan ha blitt grunnlagt omkring år 900. Visby regnes
som den best bevarte middelalderbyen i Skandinavia, og var på 1100-tallet et viktig sete
for Hanseatene. Befolkningen var da halvt tysk, og det rådet sterke motsetninger
mellom by og land - noe ringmuren, som er betydelig tykkere
mot land enn mot havsiden, er et synlig bevis på.
Dag 1, 23.august
Avreise fra avtalt tid og sted. Vi kjører via Ørje, Karlstad og
Ørebro, frivillig kafferast underveis. Ankomst Nynäshavn tidlig
på ettermiddagen. Vi sjekker inn på trivelige Skjærgådshotellet
som ligger med flott utsikt over Østersjøen, kun 2 min fra
fergeterminalen. Det blir servert middag og resten av kvelden til
egen disposisjon.
Dag 2, 24.august
Frokost på hotellet. Vi går om bord i båten i Nynäshavn kl. 11.25
og ankommer Visby kl. 14.55. Vi sjekker inn på trivelige Best
Western Strand Hotel som ligger i gangavstand inntil Visbys
velbevarte ringmur fra 1200-tallet og gamlebyen.
Deretter møter vi vår byguide og får omvisning i ca. 2 timer.
Ettermiddagen til å gjøre oss kjent på egenhånd før middag på
hotellet.
Dag 3, 25.august
Etter god frokost møter vi får lokalguide som tar oss med på en
kort rundtur i Visby innen ferden går nordover. Nordre Godtland
lokker besøkende med sine steinstrender og særpregne natur. Men
den delen av øya har med å by sine gjester. Vi gjør sopp ved noen
av Gotlands nesten hundre landskirker.
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Ferden går videre mot Fårösund og Bungemuseet, der stopper vi for å se
hvordan Gotlandske gårder så ut på 1600-1700 og 1800-tallet. Her vises
også bildesteiner, skipssetninger samt kværner. Lunsj på egnet sted.
(Inkludert) Deretter går turen tilbake til hotellet og vi ankommer
hotellet ca. kl. 16.00. Resten av ettermiddagen til egen disposisjon før
middag om kvelden.
Dag 4, 26.august
Etter god frokost på hotellet går ferden sørover. Sudret, som sødre
Gotland kalles, er virkelig noe som hver besøkende bør oppleve. Her blandes
frodige åkrer med strender og sletter med tett skog.
På vei sørover passerer vi det sjarmerende fiskestedet i Gnisvärd og langs
Ekstakysten, der sagnet om Waldemar Atterdag landsted ligger. Han inntok
Gotland i 1361. Herifra ser man også Karlöarna. I Öja besøker vi kirken, en av
øyas høyeste, og mest kjent for sitt vakre krusifiks og den såkalte Öjamadonnan.
Siste biten frem til sydspissen og Hoburgsgubben følger vi Kettelviksveien som
slingrer seg frem ut mot havet. Lunsj på egnet sted (inkludert). På hjemveien
besøker vi Naturum, en utstilling om Gotlands unike natur. Her finnes også
Museum Lars Jonsson, den kjente fuglemaleren. På veien tilbake til Visby
finnes mange krukkemakerier og vi stopper ved noen av
dem før ankomst hotellet og resten av ettermiddagen til egen
disposisjon før middag på hotellet om kvelden.
Dag 5, 27.august
Etter god frokost tar vi farvel med Visby for denne gang og tar
båten fra Visby tilbake til Nynäshavn hvor vi tar plass i bussen
og setter kursen til Ørebro hvor vi får servert dagens lunsj på
restuarant Svampen som ble innviet i mai 1958. På Svampen
restuarant kan man se Ørebro fra toppen av restauranten,
veldig hyggelig innslag.
Deretter går turen tilbake til utgangspunktet.
Avstigning etter avtale.

Pris pr. person Kr. 8.550,Tillegg for enerom Kr. 1.810,- for 4 netter.
(guide 2 hele dager og 1 halv dag er inkludert)

VELKOMMEN TIL SOMMERBYEN VISBY
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TUR 115

TELEMARKSKANALEN MED
SJARMERENDE DALEN HOTELL
Telemarkvassdraget ble utbygget i 188090 åra. Og ved «øvre» ende var det
naturlig med ett 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 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
og bli med.

Avgang:
25/8—2021

Kr. 4.295,Prisen inkl: buss,
help., kanalreise, div.
omv. med guider.
Tillegg enerom
kr. 380,-

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

Hjertelig
velkommen
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Annecy lever lett opp til ryktet som et av landets vakreste reisemål.

Chamonix, Annecy navn som klinger og som i år skal få æren av vårt besøk.
Chamonix, med mektige Mont Blanc som er europas høyste fjell.
Uansett hvor i byen du befinner deg, hvis du ser mot himmelen så ser du
det – Europas tak – det majestetiske Mont Blanc. Taubanen går fra
sentrum og på toppen får vi en fantastisk utsikt over de franske,
sveitsiske og italienske alpene. Chamonix dukket først opp i
historiebøkene i 1091 da grev Aymon I fra Genevois donerte dalen til
klosteret Saint-Michel de la Cluse i Piemonte-regionen i Italia. På den
tiden ble dalen bebodd av sauebønder, og området ble ikke verdsatt for
sin skjønnhet.

Annecy, noen steder er vanskeligere å skrive om enn andre. Særlig i
Frankrike – hvor pittoreske småbyer ligger spredt som løvetann på
kartet – skal det mye til for å rettferdiggjøre ord som «vakreste»,
«særegen» eller «sjelden.» Byen har alt man ønsker seg på en idyllisk
kompakt nytelsesferie. De små bakeriene. De skjeve pipene. De stille
kanalene. Blomster dyrkes i alle vinduskarmer, svaneflokker driver
sakte gjennom de glassaktige kanalene og lukten av nybakt brød kiler
i nesegangen. Kort sagt: Skulle man konstruert en småby basert på
europeiske Disney-klisjeer, Renoirs malerier eller Brødrene Grimms
eventyr, vil le Annecy trolig vært resultatet.
dag, 2.september
Avreise fra avtalt tid og sted, turen går direkte til Gardermoen for
avgang med Norwegian kl. 11.50 ankomst Geneve kl. 14.20.
(Forbehold om ruteendring) Vår buss venter og tar oss til den
sjarmerende byen Chamonix hvor vi sjekker inn på vårt gode sentrums
hotell Hôtel Le Refuge des Aiglons hvor vi skal bo i 5-netter.
Hôtel Le Refuge des Aiglons ligger kun 10 minutters gange fra
Chamonix sentrum, og gir ut sikt over Mont Blanc, Brevent eller Les
Aiguilles. Vi gjør oss kjent før middag på hotellet om kvelden.
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2 dag, 3.september
Etter god frokost på hotellet tar vi plass i bussen. I dag skal vi besøke
Annecy. Vi møter vår guide for omvisning i gamlebyen samt fengselet
som er fra middelalderen. Bygget ligger midt i kanalen og er i dag
musesum. Deretter får vi ca 2 timers båttur på Lac d’ Annecy inkl.
lunsj. Tid på egenhånd før vi tar plass i bussen og returner til vårt hotell.
Middag på hotellet.
3 dag, 4.september
Etter frokost skal vi i dag på togtur til Montenvers. Avgang fra
Chamonix til Montenvers, herifra har vi flott utsikt til Mont Blanc
fjellmassiv. Hyggelig restaurant og frivillig lunsj. Mulighet for å se
Ice Cave eller «Grotte de glace» isbreen. (ikke inkl.) tilbake til
sentrum tidlig på formiddagen og resten av dagen til egen disposisjon
før middag.
4 dag, 5.september
Frokost og middag på hotellet, i dag har vi fridag til egen disposisjon.
5 dag. 6.september
Avreise fra hotellet etter frokost. Turen går via Bern, Zürich til Rhein
Falls, her får vi servert dagens lunsj før turen går videre til Bad
Megengheim for overantting. Middag på hotellet om kvelden.
6 dag, 7.september
Avreise etter frokost. Vi kjører via Fulda, Kassel, Göttingen og
ankommer Goslar, som er en gammel tysk middelalderby med
bindingsverkshus, tusen år gamle kirker og et keiserpalass fra 1000tallet. Velkommen til Unesco World Heritage byen Goslar.
Vi sjekker inn på trivelige Hotel Kaiserwoth. Tid på egenhånd før
middag på hotellet om kvelden.
7 dag, 8.september
Avreise etter frokost og turen går direkte til Kiel hvor vi skal ha
båtavgang med Color Line kl. 14.00. ca. kl. 17.30 blir det servert buffet
inkl. 1 glass vin, øl eller 1 min.vann. Kl. 21.00 har vi reserverte plass i
Show Lounge inkl. 1 glass muserende vin. Resten av kvelden til felles
hygge.
8 dag, 9.september
Frokost før ankomst Oslo kl. 10.00, vi tar plass i bussen returnerer tilbake til utgangspunktet.
Pris pr. person Kr. 15.995,Tillegg enerom Kr. 420,- pr. døgn
Tillegg enelugar Kr. 450,Tillegg utv.lugar Kr. 500,- pr lugar
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Det sies at hvis man skraper litt på overflaten til en brite, vil du finne en gartner. SørEngland er et skattehus med halmtak, vakre hager, mange slott og
storslåtte katedraler. Her står kulturskattene i utgangspunktet
side om side. I turen vår mangler vi ikke noe av dette, vi besøker
og fornemmer romertiden frem til dagens populære TV-serie!
1 dag, 31.august
Avreise fra Gardermoen, (flytider ikke fastsatt enda, men satser på
tidlig på morgenen), ankommer Heathtrow og vår buss venter på oss
for å ta oss med til Swindon og vårt hyggelige Hotell Best Westsern
Blunsdon House, der vi skal bo i 3 netter. Underveis til Swindon
stopper vi i pittoreske Windsor. Her får vi tid på egenhånd og runder
av besøket med en ekte engelsk tradisjons, nemlig Afternoon Tea som
også blir vår lunsj denne dagen.

Windsor

Videre til hotellet for innsjekking. Hotellet har fantastisk stor have,
med utsikt over Vale of Chriklade og over Costwolds, Et ideelt sted å
Windsor
bo i Swindon, omgitt av postkortlandsbyer og gamle landemerker.
Det er utmerkede shoppingmuligheter i selve byen. Vi sjekker inn og
gjør oss kjent med hotellet før middag om kvelden.
2 dag, 1.september
Frokost på hotellet, vi møter vår kunnskapsrike lokalguide og får
oppleve Costwolds-området som også kalles «Heart of England» og
er offisielt referert til som et «område med ekstraordinær naturlig
skjønnhet». Her finner man mye av det klassiske landskapet med
pittoreske små landsbyer, herskapshus, sjarmerende kirker,
steinhager og landlige puber.
Vi besøker blant annet landsbyen Bourton-on-the-Water, som
regnes som en av de vakreste landsbyene i området, og den
sjarmerende byen Stow-on-the-wold som er den høyeste
landsbyen. Vi fortseter til det velkjente Blenheim-palace. Godset
ble bygge på begynnelsen av 1700-tal let for å hedre hertugen av
Marlsborough. Bygningen er veldig idyllisk og har et vakkert
interiør av grønne, velholdte hager. Sir Winston Churshill ble
født her i 1874. Blenheim Palace er et av Englands mest
berømte eiendommer med en fantastisk samling av
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Området rundt Swindon

Bourton-on-the-Water

av portrett, møbler og skulputer. I kveld spiser vi middag på en
koselig pub og koser oss i ekte engelsk pubkultur.
3 dag, 2.september
Frokost. Vi starter dagen med et besøk og ginsmaking på
Bombay Sapphire Distillery. Frivillig lunsj. Om ettermiddagen er
Blenheim-Palace
det et virkelig høydepunkt i programmet, Highclere Castle.
Slottet som gir et dramatisk førsteinntrykk, og som er hele Grantham-familiens midtpunkt i TV-serien
Downton Abbey, er åpent for oss. Vi kommer helt til de originale rommene der mange av seriens scener er
spilt inn. Hver dag bor grevinnen og greven av
Carnarvon her, når slottet ikke er åpent for
filminnspillinger og turister. På slottet kan vi
vandre rundt på egen hånd og i mange rom er det
guider tilgjengelig for å svare på spørsmål og
fortelle kuriositeter (turguiden oversetter). I
stallen bak slottet er det også en kafé og en
butikk, som du er velkommen til å besøke. Vi
spiser middag på hotellet.
4 dag, 3.september
Etter frokost sjekker vi ut, tar farvel og fortsetter
til Bath. Et besøk i den berømte Highgrove
Gardens er på dagsorden i dag. Highgrove
Gardens er Prins Charles og hertuginne Camillas private
bolig i de sørlige Cotswolds. Prins Charles har i stor grad
utviklet hagen selv, og den har et rikt utvalg av organiske
avlinger. Vi møter en lokal guide som vil vise oss rundt
vakre Bath, en by der romerne bygde et badehus rundt
byens naturlige varme kilder og hvor den georgiske adelen
bygde grasiøse gater på 1700-tallet. Selv i dag gir Baths
gater et sofistikert preg. Oppdag også Royal Crescent, en
serie bygninger som regnes som et av Storbritannias
fineste eksempler på georgisk arkitektur, og Baths
spektakulære kloster. Forfatter Jane Austen bodde i mange
år i Bath og fant mye av inspirasjonen til sine arbeider her.
Siste natten bor vi på Lansdown Grove Hotel i denne unike
byen. Middag på hotellet

Highclere Castle

Highgrove Gardens

5 dag, 4.september
Frokost på hotellet, i dag er det hjemreise, turen går til Heathrow for flyavgang. (tider ikke
fastsatt enda)
Pris pr. person ca Kr. 10.700,- (priser på fly ikke helt 100% klart enda)
Tillegg enerom Kr. 495,- pr. døgn.
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En av våre mest populære turer, en virkelig gjennganger opp igjennom årene.
Vi bor fantastisk godt midt i hjertet av Kitzbühel på flotte Hotel Tiefenbrunner. Utflukter til
Grossglockner, St. Wolfgang er med på å gjøre turen helt komplett.
Søndag, 12. september
Avreise fra avtalt tid og sted. Turen går på gode veier via Østfoldbyene til
Svinesund. Frivillig kafferast underveis. Videre gjennom Bohuslän til
Gøteborg, i godvær kjøres kystveien over Tjørn og Orust. Stena Lines
jumboferge har avgang kl. 18.45. Ombord venter komfortable lugarer, alle
med seng er på gulvplan og dusj/WC. Det blir servert buffet om kvelden inkl.
fri drikke av øl, vin og min. vann, resten av kvelden til felles hygge.
Mandag, 13. september
Frokost ombord før ankomst Kiel kl. 09.15. Vi tar plass i bussen og fortsetter
på gode veier forbi Hamburg og Hannover til Schweinfurt hvor vi overnatter
på trivelige Hotel Mercure. Middag om kvelden og resten av kvelden til egen
disposisjon.
Tirsdag, 14. september
Avreise fra hotellet etter frokost. Vi reiser innom Rothenburg ob der Tauber.
En sjarmerende liten by som er kjent for sin julebutikk i hele 5 bygg. Her
inntar vi dagens lunsj (frivillig). Videre passeres München, deretter går turen til
Kiefersfelden og man krysser grensen til Østerrike. Fra grensen til St.Johann og
Kitzbühel er det en kort etappe. Ankomst Kitzbühel om ettermiddagen. Vi sjekker inn på
vårt gode sentrumshotell Hotel Tiefenbrunner hvor vi skal bo i 5 netter. Hotellet eies av
familen Brunner og har huset mange kjente gjester som bl. annet våre alpingutter. Vi gjør
oss kjent med hotellet før 4-retters middag om kvelden.
Onsdag, 15.september
Dagen til egen disposisjon, frokost og middag på hotellet. Kanskje en tur til
Hahnenkamm kan friste. Hahnenkamm hever seg 1712 m.o.h og er åsted for de årlige
Hahnenkammrennene. Den meste kjente alpinløypa er ”die Streif”, som regnes som en
av verdens farligste løypetraseer. Her kan vi kose oss og gjerne innta dagens lunsj mens
vi skuer utover alpene så langt øye kan se.

52

Torsdag, 16. september
Etter god frokost tar vi plass i bussen og i dag går turen til Glossglockner. Med sin
høyde på 3798 er ikke Glossglockner bare det høyeste fjellet i Østerrike, men også
en av de høyeste toppene i den østlige Alpene. Dagens lunsj får vi servert på
Landhotel Post Heiligenblut. (inkludert). Tilbake til hotellet
Fredag, 17. september
Etter frokost tar vi plass i bussen, vi kjøre via Salsburg nord og til St. Wolgang
See. St. Wolfang er en fin liten by med mange restauranter og spennende butikker
ligger veldig idyllisk til. Dagens lunsj anbefales på den Hvite Hest. Deretter får vi
en flott båttur og bussen henter oss på andre siden av sjøen, vi tar plass i bussen og
returnerer tilbake til hotellet. Om kvelden reiser vi til
Oberndorf og får en skikkelig Tyroleraften.
Lørdag, 18. september
Frokost på hotellet. I dag skal vi på Alm- og
Knødelfest. Først går turen til Kirchberg, Kirchberg
sies å være et av de vakreste stedene i Alpene, der den
ligger i hjertet av de snøsikre Kitzbühel-Alpene i østre
Tyrol. Byen oser av kultur, tradisjon og historie. Her
startet skikjøringen allerede i 1893. Byen er festpyntet
og kuene kommer pyntet ned fra fjellet med flotte blomsterdekorasjoner
rundt halsen, deretter spilles det opp til dans med flott Tyrolermusikk. For de
som ønsker reiser man tilbake til Kitzbühel.
For de øvrige går bussen til St.Johan som har 40-års jubileums knødelfest i
år. I dag blir det lengste dumplingsbordet i verden satt opp i St. Johan. 595
meter langt og man regner med å selge ca 26.000 knødel denne dagen.
Bordet bukter seg gjennom St. Johanner Speckbacherstraße, noe som gjør
den til en førsteklasses restaurant. 21 gjestegiveri tilby alternative knødler.
Man kan blant annet kjøpe vaniljeknødel, spinatknødel, pulled pork knødel
bare for å nevne noen. Det er stor stemning i byen, man kan også ta taubanen til
toppen av fjellet. Middag på hotellet om kvelden.
Søndag, 19. september
Etter god frokost må vi ta fatt på hjemveien. Vi reiser via Kufstein, Nürnberg,
Leipzig til Magdeburg hvor vi får overnatting. Middag på hotellet om kvelden.
Mandag, 20. september
Frokost på hotellet om morgenen. Igjen tar vi plass i bussen og kjører den korte
strekningen via Celle hvor inntar dagens frivillige lunsj i denne koselige
bindingsverksbyen. Videre til Kiel hvor vi får mulighet for shopping før båtavgang
med Stena Line kl. 18.45. Det blir servert buffet inkl. fri drikke av øl, vin og min.
vann.
Tirsdag, 21. september
Frokost om bord før ankomst Gøteborg kl. 09.15. Vi tar plass i bussen og kjører på
gode veier med stopp på Nordby før retur tilbake til utgangspunktet.
Pris pr. person Kr. 15.795,-, tillegg for enelugar Kr. 590,- pr. vei.
Tillegg for enerom på hotell Kr. 340,- pr. døgn, tillegg utv.lugar Kr. 260,- pr.
vei pr. person.
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Speil, speil på sjøen der. Hvem er vakrest i Adriaterhavet, her? Den som sier at
utseendet ikke teller, har ikke vært i Rovinj.
Kroatia er den mest ferievennlige nasjonen av de tidligere
landene i Jugoslavia. Kroatia er velsignet med en
spennende hovedstad og en fantastisk kyststrekning som
gir deg alt du måtte ønske. Her finnes vakre strender,
blått hav, flotte øyer og et helsebringende behagelig klima.
Landet har også de beste forholdene for vannsport, seiling
og yachting samt rimelige tannklinikker, frisører til under
halve prisen i Norge. Mange av de eldre byene har
spennende muséer, gamle kirker og historiske bygninger
som vil tilfredsstille selv de mest kresne.
Kriminaliteten på Istra er lik null mot ellers i Europa.
Rovinj er en "billedskjønn middelalderby" som er både
romantisk og sjarmerende. Byen ligger helt vest på
Istria- halvøya og ligger dermed nær Italia. Den
italienske påvirkningen er stor og innbyggerne snakker
både kroatisk og italiensk. Det er rundt 15 000
fastboende i byen. Vi skal bo på fasjonable Hotel Istra på
øya St.Andrea ca. 15 min. fra byen med gratis ferge fra
hotellet hver time.
Dag 1,
Avreise etter avtale, turen går direkte til Gardermoen hvor
Norwegian har avgang kl. 17.10. Vi ankommer Pula kl. 20.00
(forbehold om ruteendring), vår buss venter på oss. Vi tar
raskeste veien til Rovinj hvor båten venter og tar oss med ut
til Hotel Istra. Det blir servert middag inkl. fri drikke og
resten av kvelden til å gjøre oss kjent.
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Dag 2, 3, 4, 5, 6,
Vi skal nyte opplevelsesferien i Rovinj som har et yrende
gammelt byliv, med flott strandpromenade og mange
spennende forretninger. Rovinj er den mest ettertraktede
turistbyen på Istra. Fine utfluktsmuligheter med båt og buss.
Under oppholdet besøker vi byen Hum med 18 innbyggere,
offisielt godkjent som verdens minste by. Byen har en
butikk, et museum, et posthus og en restaurant. Det blir
halvdags bysightseeing til fots, båttur halvdag langs kysten
ved Rovinj samt lunsj og vinsmaking. Utfukt til Porec som er
kjent for sin lange tradisjon innen turisme, mange små
hyggelige butikker og restauranter, den gamle bydelen har
vært bebodd i tusentalls av år, vi får guide i denne
sjarmerende byen. Frivillig lunsj. En av kveldene blir det
middag på slottet som ligger et steinkast fra hotellet.
Dag 7,
Etter frokost må vi ta farvel med Hotel Istra og setter kursen
på gode veier via Slovenia, alpene og vi overnatting i
München/Landsberg området, det blir servert middag og resten av kvelden til egen
disposisjon.
Dag 8,
Frokost på hotellet, i dag går turen til Celle. Byen Celle er
berømt for sin vakre gamleby med mer enn 400 historiske
bygninger fra 1500- til 1700-tallet i bindingsverk. Er det et
eventyr, eller er det en by? Når man går gjennom Celle, vil
man uvilkårlig stille dette spørsmålet. Vi sjekker inn på
vårt sentrumshotell og får servert middag på
Rådhuskjelleren om kvelden.

Dag 9,
Etter frokost på hotellet får vi litt tid på egenhånd i denne hyggelige byen, før vi setter kursen
til Kiel. Båtavgang med Stena kl. 18.00 (forbehold om ruteendring) Det blir servert buffet
inkl. fri drikke av øl, vin og min.vann. Resten av kvelden til felles hygge.
Dag 10,
Frokost ombord før ankomst Gøteborg kl. 09.15. Vi tar plass i bussen og setter kursen tilbake
til utgangspunktet med stopp på Nordby underveis.
Pris pr. person Kr. 14.800,Tillegg enerom Kr. 265,- pr. døgn
Tillegg enelugar Kr. 590,Tillegg utv.lugar Kr. 480,- pr. person
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TUR 144K

GØTEBORG M/KOBERG SLOTT
OG JUL PÅ LISEBERG
Bli med til julebyen Gøteborg. Her er Sveriges største
julemarked, som starter opp allerede i november hvor? På Liseberg så klart.
«Husker du når det alltid snødde på julaften? og du
lå våken om nettene og lurte på hvordan nissen kunne vite hva akkurat du ønsket deg til jul? Jul på Liseberg er så nære barndommens jul du kan komme.
Her dufter gløgg, brente mandler, toner fra julemusikk og latter fra barn som fryder seg i karuseller.
Lisebergtårnet står dekorert som en lysende gigantpyramide og stråler over hele Gøteborg, så la skinnet
fra 5 millioner julelys vise veien.For de som ønsker
noe ekstra godt er Saluhallen en oase for de sultne –
den ligger på Kungstorget for ikke å snakke om julemarkedet i Gamle Haga. Vi besøker også julemessen
på Koberg slott som holder til i Vestgøtaland, to mil
sør for Trollhättan. Slottet har en historie som strekker seg tilbake til 1400-tallet og fikk sitt
nåværende utseende under slutten på
1800-tallet. Slottet er i dag privateid.

Avgang:
19-21.11.

Kr. 3.775,Prisen inkl:
Buss, 2 netter
på Scandic
Europa
m/frokost,
inng. Koberg og
Liseberg.
Tillegg enerom,
Kr. 960,-

Tlf: 67 91 20 50
Telefaks: +47 67 97 18 32
E-post: post@fcturistbusser.no
web: fcturistbusser.no
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Dag 1 19.november
Avreise fra Oslo kl. 10.00. Turen går med frivillig kafferast underveis
til Koberg Slott som venter på oss i dag, julepyntet. Julemessen som
holder til i sidebygningene er fylt til bristepunktet med flere av landets
beste håndtverkere. Her finner man alt ifra smijernsprodukter, halm
sløyd, lysstøperi, keramikk samt tresløyd, bare for å nevne noe. Alle
utstillere lager sine egne produkter som man bare kan kjøpe på
messen og du kjøper direkte av håndtverkeren.
I de velfylte matbodene finner man alle julens godbiter som marsipan,
mandler, gløgg, spekepølser, brød, viltkjøtt med mere. Mulighet for
kaffe og kakebit på messens kafé.
Koberg Slott holder også sitt museum med vogner og seletøy fra
svunne tider, åpent under julemessen som også er en av messens
hovedattraksjoner. Tid på egenhånd.
Vi tar plass i bussen og setter kursen mot julebyen Gøteborg, ankommer tidlig på ettermiddagen, vi sjekker inn på sentrale og flotte
Scandic Europa som ligger i direkte tilknytning til Nordstaden kjøpesenter. Vi gjør oss kjent og resten av kvelden til egen disposisjon.
Dag 2 20.november
Etter god frokost, tid på egenhånd.
Det anbefales et besøk i Gamle Haga som er en av Gøteborgs eldste
bydeler. I Haga Nygata står gamle trehus på rekke og rad, og alle er
fylt med små, sjarmerende butikker og kafeer. Trehusene i Haga er
godt bevarte såkalte «landshövdingehus» fra slutten av 1800-tallet
med underetasje i mur og de to neste etasjene i tre. Haga har også
eget julemarked, å rusle rundt i de bilfrie gatene fra bod til bod er litt
som å være i en liten landsby midt i storbyen. (Forbehold om åpent)
På ettermiddagen tar vi plass i bussen og setter kursen for Liseberg
med sitt flotte julemarked som har 20-års jubileum i år.
Parken forvandles til julepark med boder, juletrær, nisser, julemusikk
ca 5 millioner lys for ikke å glemme isbanen hvor det hver dag vises
et forykende ishow. I 2019 viste ishowet Charlens Dickens, Ebenezer
Scrooges juleeventyr. Klassikere som Svanesjøen, Nøtteknekkeren
har også «stått på menyen» bare for å neven noen. Is showet er produsert av VIS productions og består av 20 kunstløpere som alle har
rundt 10 000 timers trening i «bagasjen» for å klare det krevende
showet.
Tid på egenhånd blant julepyntede boder, kunsthåndverk, design tårnet, gløgg- og mandel duft. Her kan man finne de fineste julegaver
ikke bare til slekt og venner, men kanskje også til deg selv. Med andre ord, her finner vi alt for å komme i god gammeldags julestemning.
På kvelden tar vi plass i bussen og returnerer tilbake til hotellet.
(Ingen felles middag)
Dag 3 21.november
Etter frokost tid på egenhånd før vi tar plass i bussen og kjører direkte
til Nordby senteret for siste shopping, frivillig lunsj.
Deretter returnerer vi tilbake til utgangspunktet.
Turen kjøres i samarbeid med Buss og Reiseservice A/S.

HJERTELIG VELKOMMEN
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Oset er et er et hotell som formelig ”oser” av atmosfære. Ikke bare på
grunn av de trivelige salongene fulle av
detaljer i interiør og innredning, men vel så
mye pga hotellet har 125 års erfaring med
gjestfrihet. Hotellet er fortsatt i samme
families eie og drives i dag av 5 generasjon
Gudrun og Per Jørgen. Hotellet har 110
rom, svømmebasseng. I uke 47, 48 og 49 er
det koselig julemarked på Oset med lokale
leverandører innenfor kunst- og håndverk samt lokale matprodusenter
stiller ut sine produkter for salg. Garasjen gjøres om til en lun og trivelig
markedsplass med egen markedskafè.
Omvisning i fjellkirken og Gildehallen. Julenissen pleier også å stikke
innom………..
1 dag, 22.november
Avreise fra avtalt tid og sted, turen går på gode veier med frivillig kafferast underveis.
Ankomst Oset til julegrøt m/mandel (premie til den heldige mandelfinneren).
Resten av ettermiddagen til egen disposisjon før middag og dans til levende musikk.
2 dag, 23.november
Frokost på hotellet. I dag blir det julemarked, fjell – lunsj, juletrefest og stort julebord om
kvelden. Dans til levende musikk og resten av kvelden til felles hygge.
3 dag, 24.november
Etter god frokost tar vi plass i bussen og setter kursen tilbake til hjemstedet.
Pris pr. person Kr. 3,175,Tillegg enerom Kr. 265,- pr. døgn.
Alle grupper blir tatt i mot i bussen, velkomstmøte med servering av velkomstdrink,
prisen inkl. full pensjon samt transport tur/retur.
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TUR 135

TUR 2197

MED HEILAG OLAV,
3 STIKLESTAD
DG.
JULEMARKEDET
PÅ RØROS
RØROS MED ELDEN,
M/SAVALEN
HOTEL
BREDA BULL
RENDALEN MED

Avgang:
Avg:
31/7-2021
1.-3.des. 21.
1/7-2021

Kr. 3.680
Kr.7595,-

,-
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som
Prisen inkl: Buss, 1/2
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kvelden
på Stiklestad,
oppføres
på
Nortil felles hygge.
dens største og eldste friluftsteater siDag
2. 1954.
2.desember
den
Om lag 700 personer er inEtter frokost skal vi besøke julemarkedet på Røros,
i og omkring
forestillingen.
ca.volvert
1 times busstur.
Vi opplever
god gammeldags
og Profesjonelle
stemningsfull julehandel
i
gater
butikker,
skuespillereogstår
på scehest og sledeturer samt fjøsnissene som alltid er til
nen
med amatører.
Orkestestede
og sammen
skaper god stemning
gjennom sang
og
nissestreker.
Frivillig
lunsj.
På
ettermiddagen
reiret er også sammensatt av profesjoser vi tilbake til hotellet, julebord om kvelden og
nelle
amatører.
resten
av og
kvelden
til felles hygge.
Dag 3.
3.desember
Etter frokost tar vi plass i bussen og kjører tilbake
til utgangspunktet med frivillig kafferast underveis.

og nå, pris Kr. 355, -

Det brinner en Eld
er et norsk, historisk musikkspill som
har blitt oppført
utendørs på Røros i
Sør-Trøndelag hvert
år siden 1994. . Historien er hentet fra
vår felles nordiske
historie og er en del
av den store Nordiske krigen først på
1700-tallet.
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STIKLESTADM/BRÄUTIGAM
MED HEILAG OLAV,
GØTEBORG
MARSIPAN
RØROS MED
ELDEN,
TJÖLOHOLM
SLOTT
OG
MED
BREDA
BULL
RENDALEN
JUL PÅ LISEBERG

Med 3 perler på en snor i løpet av 4

Avgang:
31/7-2021
1/7-2021
Avgang:
Kr.7595,26-28.11.

Prisen inkl: Buss, 4
Bli dager
med til blir
julebyen
Gøteborg.
Her er Sveriges
turen
til et opplevelseshalvp. + 2
største
julemarked,
som starter
opp
allerede
i no-dagerKr.
3.895,senari
av
de
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Kom
og
bli
med.
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vember - på Liseberg så klart.
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du om
når det
alltidOlav”
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påkjernen
julaften? iog Breda Bull, og
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du festivalen
lå våken om“Olsokdagene
nettene og lurtepå
på Stiklestad”
hvordan nis- Ratvolden
Buss, 2 netter
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på Scandic
kr. 1.050,-.
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jul?har
Jul Enerom
juli.vite
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årtilog
Europa
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Liseberg
er så
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jul du
kan
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grep
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sitt
publikum.
Til
inng. Tjöloholm
komme. Her dufter gløgg, brente mandler, toner
nå
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over
800
000
personer
sett
foSlott og
fra julemusikk og latter fra barn som fryder seg i
Liseberg.
restillingen
om Olavstår
Haraldssons
fall
karuseller.
Lisebergtårnet
dekorert som
en
Tillegg enerom,
lysende
gigantpyramide
stråler over
på Stiklestad,
somog
oppføres
påhele
NorKr. 960,Gøteborg,
så
la
skinnet
fra
5
millioner
julelys
vise
dens største og eldste friluftsteater siveien.
For
de som
ønsker
noe ekstra
godt er
er inden
1954.
Om
lag
700
personer
Saluhallen en oase for de sultne – den ligger på
volvert i og
Kungstorget.
I åromkring
besøker viforestillingen.
Bräutigams
Profesjonelle
skuespillere
står på sceMarsipanfabrikk
samt
Tjolöholm Slott.

nen sammen med amatører. Orkesteret er også sammensatt av profesjonelle og amatører.
Det brinner en Eld
er et norsk, historisk musikkspill som
har blitt oppført
utendørs på Røros i
Sør-Trøndelag hvert
år siden 1994. . Historien er hentet fra
vår felles nordiske
historie og er en del
av den store Nordiske krigen først på
1700-tallet.
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1. dag 26.november
Avreise fra Oslo kl. 10.00. Vi kjører på gode veier gjennom Østfold inn i Sverige med frivillig kaffeast underveis, setter kursen
via Håby, videre gjennom Bohuslän – er det fint vær tar vi kystveien over Tjørn og Orust. Vi ankommer Gøteborg tidlig på ettermiddagen og sjekker inn på trivelige og meget sentrale
Scandic Hotel Europa som holder høy standard. For de som
ønsker det går turen til Liseberg. Her dufter vi inn julestemning
og kanskje det kan friste med en liten handel i en av de trivelige bodene. Tilbake til hotellet for middag og resten av kvelden
til egen disposisjon.
2. dag 27.november
I dag reiser vi tilbake i tid når vi skal besøke eventyrslottet
Tjolöholms fra 1904. Slottet er som vi leser om i eventyrenes
verden med dramatikk, spøkelser, flott haver m.m. Først besøker vi Bräutigam Marsipanfabrikk. Familien Bräutigam har siden
1870 laget marsipan og i dag er det 5. generasjon Peter og Patrik som fører denne nydelige marsipanen videre. Her får vi prøvesmake marsipan med smak av Pære Cognac, Grand Marnier,
Irish Coffe, naturell samt mye mer som er egenprodusert.
Bräutigam Marsipan har også gammeldags godteri, marmelade
samt andre delikatesser. Vi får servert smaksbiter m/kaffe.
Mulighet for hyggelig handel.
Vi tar plass i bussen og kjører noen få minutter til Tjolöholms
slott. Slottet er nordens fremste Arts and Crafts bygning. Det
påkostede slottet stod klart i 1904 og sies å være en av Sveriges merkeligste bygninger. Slottet er bygget i Tudor-stil til James Fredrik Dickson og hans kone Blanche. Slottets påkostede
innredning byr på britisk komfort for sin tid. Vi får en interessant og dramatisk omvisning hvor vi får besøke Fru Blanche
eller hennes dotter, Grevinne Bonde. Deretter får vi tid på
egenhånd til å se dette vakre slottet med den fantastiske hage.
(Mulighet for kaffe enten i Slottskaffen eller i «stallen»)
Etter en opplevelsesrik dag setter vi kursen tilbake til Gøteborg.
På ettermiddagen tar vi plass i bussen og reiser til Liseberg som
er fullt julepyntet med over 5 millioner lys, julemarkedet har
20-års jubileum i år. Tid på egenhånd før man reiser tilbake til
hotellet. Ingen felles middag.
3 dag 28.november
Etter god frokost formiddagen til egen disposisjon før vi tar
plass i bussen kjører via Svinesund med shopping på Nordby før
vi returnerer til utgangspunktet.

HJERTELIG VELKOMMEN
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Julebyen Gøteborg
Vi bor sentralt i
Gøteborg på Scandic Hotel Europa
Vi ankommer en by som er pyntet til
Julefest hvor den gode atmosfæren
og julestemningen bare må oppleves. Byen har mye å tilby alle aldersgrupper og forslag til hyggelige førjulsopplevelser finner du på neste
side.
Fredag: Avreise fra
Oslo Bussterminal
kl. 10.00. Vi tar kaffestopp underveis før vi
ankommer Gøteborg.
Hotellet har sentral
beliggenhet med kort
vei til alt denne trivelige
byen har å by på.
Kvelden til egen
disposisjon.
Lørdag: Etter en god
frokost er vi klar for et
julepyntet Gøteborg
med alt vi kan tenke oss
av juleshopping og
andre fristelser. (Se
neste side.)

et velsmakende julebord
(ikke inkl. må forhåndsbestilles), eller slappe av
med kaffe eller en matbit i skipets hyggelige
kafeteria. Gå ikke glipp
av Taxfree-shopping om
bord! Butikkene bugner
av julevarer og gode
tilbud. Vi ankommer
Sandefjord ca. kl. 16.10
og beregner å være tilbake i Oslo ca. kl. 18.00.

Søndag: Etter en god
frokost blir det avreise
fra hotellet kl. 10.00. Vi
kjører til Strømstad hvor
vi går om bord i Color
Lines ferge med avgang
kl. 13.40. Overfarten tar
2,5 time og under overfarten kan vi enten nyte
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Avgang:
3/12 og 10/12
2021

Kr. 3.295,Prisen inkluderer:
buss, 2 overnattinger
m/frokost, på Scandic
Hotel Europa, inng.
Liseberg samt overfarten StrømstadSandefjord.
Ønsker dere buffet på
overfarten kr. 250,-,
gi beskjed ved
bestilling.

TUR
TUR 930
135

STIKLESTAD MED HEILAG OLAV,
NYTTÅRSTUR
TIL SCANDIC
RØROS MED ELDEN,
VALDRES, MED
FAGERNES
BREDA BULL
RENDALEN

Avgang:
Avgang:
30/12.21—1/1.22
31/7-2021
1/7-2021

Kr.
4.395,Kr.7595,-

Med 3 perler på en snor i løpet av 4
Prisen
Buss,
Priseninkl:
inkl:
Buss, 4
dager blir turen til et opplevelses2 overnatting,
dager
halvp. med
+2
senari av de sjeldne! Kom og bli med. pensjon
lunsjersom
div.guider,
beskrevet.
Olavspelet,
Elden,
“Spelet om Heilag Olav” er kjernen i Tillegg
for enkeltrom
Breda
Bull,
og
800,festivalen “Olsokdagene på Stiklestad” kr.
Ratvolden
som arrangeres hvert år i slutten av Tillegg:
Enerom kr. 1.050,-.
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. Om lag 700 personer er involvert i og omkring forestillingen.
Profesjonelle skuespillere står på scenen sammen med amatører. Orkesteret er også sammensatt av profesjonelle og amatører.
Det brinner en Eld
er et norsk, historisk musikkspill som
har blitt oppført
utendørs på Røros i
Sør-Trøndelag hvert
år siden 1994. . Historien er hentet fra
vår felles nordiske
historie og er en del
candic Valdres,
som
Nyttårsfeiring blir på komfortable S
Scandic
av den store
Nordisligger
gg
y
g til helt nede ved Stra
ndefjorden,
i
gg nydelig
fjj
Strandefjorden,
ke ,krigen
først på
1700-tallet.
Fagernes
sentrum. Her finner vi kos
elige
g små
butikker
F g
tikker
koselige

k på
å fformiddagen
å
idd
som k
kan b
besøkes
nyttårsaften.
Hotellet
ønsker velkommen til en fin nyttårsfeiring
Avreise fra Oslo 30.12 kl. 13.00.
Tlf: 67 91 20 50
Telefaks: +47 67 97 18 32
Ankomst til middag.
E-post: inkl.
post@fcturistbusser.no
31.12. Frokost, Nyttårslunsj, og nyttårsmeny
chamagne,
web: fcturistbusser.no
dans, fyrverkeri. kl. 24.00 .
Retur 1. januar etter en god frokost. (kl. 11.30)
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Rostock, beliggende ved Østersjø-kysten og i det som tidligere var Øst-Tyskland – er så
avgjort en by verdt en reise. Den har en trivelig bykjerne,
slik vi kjenner fra mange tyske små– og mellomstore byer.
Ideélt å rusle ut fra hotellet, kikke litt i butikker og på liv
og folk, slå seg ned og nyte en god lunsj på en av byens
restauranter.
Julen gjør også sin ankomst i Rostocks indre by. Ca. 100
markedsboder og utstillere forventes på Rostock
julemarked og de vil presentere kulinariske delikatesser,
håndverkskunstverk, julegaver og glede-runder. Vi finner
igjen mange av de samme bodene som mot påske og vi
anbefaler at du prøvesmaker på spesialiteter som
Rauchwürst og Warnemünder Räucherfleisch.
1 dag, 6.desember
Avreise fra avtalt tid og sted. Turen går på gode veier via
Østfoldbyene til Svinesund. Frivillig kafferast underveis. Videre
gjennom Bohuslän til Gøteborg, i godvær kjøres kystveien over
Tjørn og Orust. Stena Lines ferge har avgang kl. 18.45. Ombord
venter komfortable lugarer, alle med senger på gulvplan og
dusj/WC. Det blir servert buffet om kvelden inkl. fri drikke av
øl, vin og min. vann, resten av kvelden til felles hygge
2 dag, 7.desember
Frokost ombord før ankomst Kiel kl. 10.00. Vi tar plass i bussen og kjører forbi Lübeck til
Schwerin hvor det bugner av juleboder på markedsplassen i den gamle bydelen med den
imponerende teglstensdomkirken. Det 20 meter høye grantre på over 20 meter med pyntet
med over 1000 lys, julepyramiden, ustillingen av julekrybber samt Mecklenburgstraße som er
forvandlet til en eventyrgate, her vår vi en herlig jul- og vinteropplevelse. Tid på egenhånd og
frivillig lunsj.
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Deretter tar vi plass i bussen og kjører det korte stykket til Rostock og
Pentahotel som venter besøk av oss i dag. Hotellet ligger ett steinkast
fra julemarkedet og byens restauranter. Vi gjør oss kjent med
omgivelsene før middag om kvelden.
3 dag, 8.desember
Frokost og middag på hotellet. I dag disponerer vi tiden til eget ønske.
Det flotte julemarkedet venter på oss. «Husker du når det alltid snødde
på julaften? og du lå våken om nettene og lurte på hvordan nissen
kunne vite hva akkurat du ønsket deg til jul? Jul på Liseberg er så
nære barndommens jul du kan komme. Her dufter gløgg, brente
mandler, toner fra julemusikk og latter fra barn som fryder seg i
karuseller.
4 dag, 9.desember
Etter frokost på hotellet tar vi farvel med Rostock for denne gang,
turen går til julebyen Lübeck. Under kirketårnene i Lübeck skinner
tusenvis av lykter i november og desember. Det dufter av rykende
varm glühwein, brente mandler og bratwurst. I adventstiden
kommer besøkende fra alle hjørner og tar del i en mer enn 350 år
gammel julemarkedtradisjon i byen ved Trave. Mange besøkende
til tross, der er en lun og avslappet atmosfære, en fantastisk opptakt
til den egentlige julefeiringen. Å gjøre deler av julehandelen på
julemarkedet i Lübeck vil være en stor opplevelse. Er man ikke i
julestemning når man kommer dit, er man i hvert fall det når man
reiser derfra. Vi får god tid også til frivillig lunsj før vi tar plass i
bussen og setter kursen videre til Kiel hvor Stena Line’s båt har
avgang kl. 18.45. Igjen blir der servert julebord inkl. fri drikke av
øl, vin og min. vann. Resten av kvelden til felles hygge.
4 Dag, 10.desember
Frokost før ankomst Gøteborg kl. 09.00. Vi tar plass i bussen og
kjører på gode veier med stopp på Nordby hvis ønskelig for
frivillig kafferast og siste shopping. Deretter går turen tilbake til
utgangspunktet.
Pris pr. person Kr. 6.280,Tillegg enerom Kr. 460,- pr. døgn.
Tillegg enelugar Kr. 840,- tur/retur
Tillegg utv.lugar Kr. 295,- pr. person tur/retur

VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG FØRJULSTUR

65

TUR 135

STIKLESTAD MED HEILAG OLAV,
RØROS MED ELDEN,
RENDALEN MED BREDA BULL

Straand Hotel
Vrådal

Avgang:
31/7-2021
1/7-2021

2021
Kr.7595,-

Med 3 perler på en snor i løpet av 4
Prisen inkl: Buss, 4
dager blir turen til et opplevelsesdager halvp. + 2
Velkommen
Telemark!
senari av de til
sjeldne!
Kom og bli med. lunsjer div.guider,
Straand
Elden,
“Spelet Hotel
om Heilag Olav” er kjernen
i 967Olavspelet,
Tur
Breda
Bull,
og
i Vrådal er et av Telemarks
Juleturen
23.-26.12
festivalen
“Olsokdagene
på Stiklestad”
Ratvolden
fremste
fullservice
hotell.
Avreise Tillegg:
Oslo kl. 09.00.
som arrangeres
hvert
Straand
Hotel er kjent
for år
et i slutten av
Kr. 5.195,Enerom kr. 1.050,-.
Enerom
juli.
Spelet
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fra
år
til
år
og
har + kr. 1.460,allsidig aktivitetstilbud og et
Inkl. Buss, samt helpensjon fra
et magisk grep
på sitt publikum. Til
velrenommert
kjøkken.
ankomst middag til avreise
nå har over 800 000 personer settetter
fo-en god frokost, kl.11.00.
restillingen om Olav Haraldssons fall
Hotellets historie går helt tilbake til
på Stiklestad, som oppføres på Nor1864, da Kari og Olav Straand stardens
størsteI dag,
og eldste
friluftsteater sitet
skysstasjon.
150 år senere,
er det
fortsatt
familien
Straand
den
1954.
Om
lag 700
personer er insom
eier
og
driver
hotellet.
Straand
volvert i og omkring forestillingen.
er i dag et moderne hotell, men
Profesjonelle
den
lange historienskuespillere
preger fortsatt står på scenen sammen
med amatører.
Orkestedagens
drift. Det kommer
særlig til
uttrykk
den gode atmo-av profesjoret ergjennom
også sammensatt
sfæren, spesielt i hotellets gamle
nelle og amatører.
Tur 966
stuer med tømmervegger, og under
Nyttårsturen 29.12-1.1.
Avreise Oslo kl.09.00.
Kr. 4.995,Det brinner en Eld
Eneromer+etkr.1.460,-.
norsk, histoInkl. Buss,
samt helpensjon
risk musikkspill
som fra
ankomst
middag
til
avreise
har blitt oppført
etter frokost
kl.11.00.
utendørs
på Røros i
Sør-Trøndelag hvert
år siden 1994. . Historien er hentet fra
vår felles nordiske
historie og er en del
av den store Nordiske krigen først på
1700-tallet.

den årlige julefeiringen.
Tradisjonell jul-nyttårsfeiring.

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

10.00-13.00 Nisseloftet er åpent.
15.00 Gratis julegløgg i ”Nissegården”!
Alle gjester inviteres med til
”Nisseland”. Vi lager fakkeltog og går i
samlet tropp til låven med nissegrøt til
nissen. Møt opp utenfor resepsjonen .

(ca. kr.50,- for fakkel).
15.30 Buss til julegudstjenesten i
Vrådal kirke . (forbehold).
18.30 Juleaperitiff i Straand Dancing.
Juleevangeliet.
19.00 4-retters julesoupè.
20.30 Julekos i «Straand Bar».

25.desember—1.juledag
10.00 buss til skisenteret
10.30 Buss til julegudstjeneste
(Kr. 50,-)
17.00 Julekos i peisestua
19.00 Julebord serveres i restauranten
20.30 Juleorkesteret spiller opp
21.30 Underholdning i Straand Bar
26.desember—2.juledag
Avreise etter frokostkl.11.00.

29.desember
Program kommer.
30.desember
10.00 Skibuss fra hotellet.
20.30 Vårt juleorkester spiller i baren.
21.30 Show Time i Straand Bar.
31.desember—nyttårsaften
I dag besøker vi Nisseloftet som har
romjulssalg!
16.45 Fakkeltog til Vrådal sentrum hvor
nyttårsvarden tennes. Fakkel ca. kr. 50,Fyrverkeri og servering av gløgg.
18.30 Gjestene innviteres på nyttårscocktail og start på nyttårsfeiringen i
Straand Bar.
19.00 Nyttårsmiddag. 3-retters festmeny
med lokale råvarer.
Taffelmusikk Vårt store kakebord med
julekaker, bløtkake, frukt og nøtter, samt
kaffe og te serveres i dansebaren.
Husk å bestille champagne i god tid
før kl. 24.00.
20.30 Vårt husorkester spiller opp til en
nyttårsdans i Straand Bar.
24.00 NYTTÅRSFYRVERKERI - GODT NYTT
ÅR! Nattmat serveres etter fyrverkeriet,
og fram til 01.00.
1.januar
Avreise kl.11.00 etter frokost

Oset Hotell Høyfjellshotell inviterer alle til oktoberfest på Oset i perioden
22-24 oktober, alle små som store er velkommen til en uforglemmelig helg på
Oset.
1 dag, 22.oktober
Avreise Oslo kl. 10.00, turen går med frivilig kafferast til Oset Høyfjellshotell som
venter på oss i dag, ankomst på ettermiddagen. Middag på hotellet og om kvelden dans
til levende musikk.
2 dag, 23.oktober
Frokost på hotellet, tid til egen disposisjon. Kl. 12.00 starter
oktoberfesten, Oset stiller med et godt utvalg av div. øl
typer, det blir grilling av forskjellige type pølser med mer
tysk godmat og sist men ikke minst tyrolermusikk med
bandet Sprudelwasser Tyrolerkapelle med andre ord masse
muligheter for en veldig hyggelig lunsj.
Om kvelden er det middag og dans til levende musikk.
3 dag, 24.oktober
Etter sen og lang frokost tar vi plass i bussen og setter
kursen tilbake til utgangspunktet med frivillig kafferast
underveis.
underveis.
Pris pr. person Kr. 3.365,Tillegg enerom Kr. 550,- for 2 døgn
Børst støv av Tyrolerhatten og bli med til Oset
Høyfjellshotell for trivelig oktoberfest og hyggelig samvær.

