
 



Velkommen til FC klubben. 
 

  For 2021 har vi også valgt å lage et lite hefte over turene som klubben 

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

ikke medlemmer. Medlemmene er rabatterte.. 

Vi hadde noen utfordringer i 2020 p.g.a. pandemien. 

Håper vi skal få det litt lettere og minst like hyggelig sammen i 2021 

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

andre tilbud underveis. F.eks Sverigeturer når dette er åpent. 

Av turene til Finn Carlsen Turistbusser får klubbens medlemmer kr. 

50,- i rabatt pr. dag på turer i Norge over flere dager. 

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

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

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

Vi vil også utover prøve litt mer med sms varslinger. 

Velkommen til et nytt koselig reiseår! 

 

Ta vare på heftet og kom gjerne med innspill. 
 

Vi gleder oss til 2021 og til å treffe dere igjen. 

Nettadressen: www.fcturistbusser.no 

Så går dere inn på FC klubben. 

                   Solheimveien72 
                  1473 Lørenskog 
e-post: post@fcklubben.no 
Org. nr.: 912 597 083 

mailto:post@fcklubben.no


 
Hei alle reisevenner i FC klubben! 
                                                                                               
 
 
Årsmøte 2020 lot seg ikke avholdes i januar som vi pleier, men vi håper å 
kunne gjennomføre årsmøte i august. Vi er mange medlemmer og må 
derfor ha lokaler deretter. Vi vil derfor komme tilbake til innkallingen. 
 
                                                                                               
Året 2020 ble et år hvor pandemien begrenset sterkt FC klubbens 
reisevirksomhet, men vi håper at årets turer er noe dere alle kan se fram til. 
I mellomtiden må dere ta godt vare på dere sjøl,  -  og så får man håpe på at 
med vaksinen kan vi se bedre «tur»tider i møte.                                                                              
Vi gleder oss til å se dere alle igjen!                                                                                         
   
FC klubben har fått egen facebookside: 
 

https://www.facebook.com/FC-klubben-100992145299744/ 

 
Med vennlig hilsen 
Styret i FC klubben 
 
NB! Vedlagt følger faktura på årskontigenten for 2021 kr 300.- (vedtatt 
på årsmøte 2019) 
 
HUSK Å SKRIVE NAVN/MEDLEMSNR I KIDRUBRIKKEN VED 
BETALING 

https://www.facebook.com/FC-klubben-100992145299744/


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

 

Kr.795,- 

Prisen inkl: 
Buss,  omv., 
kaker på 
Prøysenhuset, 
2-retter middag  
m/dessert og 
kaffe. 

TUR   1948 

VELKOMMEN TIL OPPLEVELSER  
M/FC KLUBBEN, «PRØYSEN» OG  
WOOD HOTEL, BRUMUNDDAL 

Avreise fra Oslo busst. kl. 09.00, Tveita 09.15, 
Kalbakken nord 09.30, Stovner 09.40, Esso     
Lørenskog 09.50, Lillestrøm kl. 10.00. Kløfta, 
Shell nord 10.15. (ingen avstigning på Kløfta).   
Vi kjører strake veien opp til Prøysens rike og 
Prøysenhuset, Fra kl. 12.15 er det kakebord og 
allsang. 
Omvisning tar vi etter gode kaker og  
kaffe. Prøysenhuset ligger idyllisk til i skogen 
rett på oversiden av husmannsplassen Prøysen 
der Alf Prøysen vokste opp. I Prøysenhuset    
finner du den gode, lune, og koselige              
atmosfæren. Ved 14.00 tiden ankommer 
vi Brumunddal. Her finner vi gågata, med 
mange fine forretninger, kanskje vi skal få 
unna handel? Kl.16.15 venter Wood Hotel 
oss med en deilig middag med dessert og  
kaffe. Det lir utover dagen og vi må tenke 
på returen som går via Gjøvik, Lygna og 
tilbake til utgangspunktet. Med gode   
minner i bagasjen gleder vi oss til flere  
turer i 2021.  

    Avgang: 
5.mai –2021 



 

TUR 175  

4 DG. UT I DET BLÅÅÅÅÅ!!!! 

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

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,- 

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 en 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 oppford-
ringer fra FHI på alvor og 
lager en trygg og god tur for dere. 
 

 
Hjertelig velkommen. 
 
 
 



TUR 139 

FRUA PÅ ELVERHØY - «EN REISE I TID» 
LADY ARBUTHNOTT, 4 DAGER 

Kr. 6.595  

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

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

Avgang: 
18/06 -2021 

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 trage-
die. Med ettermæle som «Sunndalens  
ukronede dronning.» 

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

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 vel-
stående 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, William     
Arbuthnott, i 1866. 
Det ble en reise som endret hele livet til 
Barbara – og livet til mange andre  
mennesker i Sunndalen. 

FC klubbens medlemmer får kr. 600.– i rabatt 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

HJERTELIG VELKOMMEN 

Dag 1 
Avgang Oslo 10.30. Finner vei gjennom Nittedal over Hadeland til Lyg-
nasæter 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 Kongs-
vold Fjellstue for overnatting og middag. (Dere må ta en tur i urteha-
gen). «Fantastisk atmosfære i flere hundre år gammelt bygg. Flott inn-
redning 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 ankom-
mer vi Trædal Hotell og Turistsenter beliggende like utenfor sentrum 
av Sunndalsøra. Hotellet er vakkert plassert med utsikt over Sunndals-
fjorden 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 fiskeopplevel-
ser 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, lei-
ligheter og hytter. Trædal Hotell og Turistsenter leier også ut Vikseter-
plassen 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  Jodal- 
grenda, 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 omgivel-
ser 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 Tor-
sætra for dagens lunsj. Torsætra er et gamalt kvilstelle for vegfarende 
og tømmerhoggere på Totenåsen i Østre Toten kommune. Siden slut-
ten av 1800-tallet har det vært overnatting og bevertning på stedet, 
som i dag er kafé og selskapslokale.  Virksomheten foregår i to byg-
ninger, øvre og nedre Torsætra. Ca. 1 kilometer vest for selve Tor-
sætra ligger Torsæterkampen, som er det høyeste punktet i Østre To-
ten (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 
 

http://www.tredalsstuene.no/
https://www.dale-gudbrandsgard.no/hotell/
https://www.dale-gudbrandsgard.no/mat/
http://www.dale-gudbrandsgard.no/kurs-og-konferansehotell/
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Toten%C3%A5sen
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/%C3%98stre_Toten_kommune
https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Tors%C3%A6terkampen&action=edit&redlink=1


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

Denne turen er litt spesiell, her blir alt en 
overraskelse. 
Vi starter med at dere skal gjette hvor vi 
skal, den som kommer nærmest blir 
premiert. Vi skal ikke gå mye, men litt. 
(De som ikke vil/kan gå, kan godt være 
med, men de får ikke med seg alt). 
Underveis får vi både kaffe og litt 
servering samt en deilig middag. 
Omvisninger med guider er inkl. 
 
Avreise Lillestrøm kl.07.50, Lørenskog 
kl.08.00, Stovner kl.08.10, Kalbakken 
(nedre Kalbakkvei) kl.08.15, Tveita 
kl.08.30 og Oslo Bussterminal  
kl. 09.00. 
  
Regner med at vi er tilbake i Oslo  
ca. kl.19.00. 
 

TUR  1039 
 

«UT I DET BLÅ» 
HAR AVGANG 28.JULI 
KUN FOR MEDLEMMER 

Kr. 925- 

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

Bildet er fra Kos-
ter og har  
ingenting med tu-
ren å gjøre. 



TUR  98 

 
KJERRINGTORGET I NESBYEN 

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

Avgang: 
28/8-2021 

Kr. 400- 

Prisen inkl: Buss. 

Mix kafe og stor-
kiosk 
 

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

På Hjørnet Stasjons-
veien 1,  Nesbyen 
 

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

Nesbyen Kro Riksvei 7, Nes-
byen 
 

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

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

Vi gjentar ”suksessen” og setter opp tur til: 

KJERRINGTORGET-NESBYEN 
Bli med lørdag 28. august.   
 
Avreise Lillestrøm kl.07.50, Lørenskog kl.08.00, Stovner 
kl.08.10, Kalbakken (nedre Kalbakkvei) kl.08.15,  
Tveita kl.08.30 og Oslo bussterminal kl. 09.00 

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

Medl. FC klubben  
Kr. 350- 



FordLine tar oss med på et cruise t/r 
Stavanger, vi er også innom Hirtshals på 
turen til og fra Stavanger. 
Nydelig fjordtur: Et besøk til Flor & 
Fjære begynner med en behagelig båttur 
til øya. Fra Strandkaien i Stavanger tar det 
ca 20 min. med "Rygerfjord" før man 
stiger i land i blomsterhavet på Flor & 
Fjære.  
Utrolige hager: Ved ankomst på øya står 
våre guider klare til å vise deg hagenes 
skjønnhet og dele hemmeligheter og 
historier. En omvisning i den bugnende 
parken gir innblikk i 3 generasjoners 
lidenskap for å lage verdens vakreste 
hager. En buffet for øyet og ganen. 

TUR  1118 
 

FJORD LINE CRUISE 
M/FJOR & FJÆRE  3 DG. 

Kr.4.495 ,- 

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

Prisen inkl: Buss, To 
netter i dobbel lugar · 
2 middagsbuffe og en 
frokostbuffe om bord · 
Frokost i Stavanger· 
Båttur til Sør-Hidle 
(Flor og Fjære) med 
omvisning og  lunsj.  
Tillegg: 
Utvendig lugar  
kr 270,- p.p. 
Innv. Sgl. Lugar   
kr. 960,-  

Avgang 
 

5.sept.- 2021 



 
 
 

Dag 1.  
Avreise Lillestrøm kl. 09.50, Esso Lørenskog  
kl. 10.00,Stovner kl. 10.05, Kalbakken kl. 10.15,  
Tveita kl. 10.30 og Oslo kl.11.00. 
Vi kjører E18 rett til Langesund hvor FjordLine har 
avgang kl. 14.30. Koser oss med skipets fasiliteter 
frem til middagsbuffet kl. 16.30, på vei over Ska-
gerak til Hirtshals. Om bord finnes det  
muligheter for shopping i taxfree-butikken. (Om 
bord er danske kroner gjeldene valuta). 
 
Dag 2. 
Ankomst Stavanger kl. 06.30. Felles frokost etter 
landgang i Stavanger på Sola Strand Hotell. Før vi 
drar ut til blomsterøya, tar vi en liten runde med 
bussen i Stavangerområdet. Turen går så til ”Flor 
og Fjære” på Sør Hidle. Båtavgang fra Strandkaien 
kl. 13.30. Blomsterprakt og deilige dufter møter oss 
på brygga sammen med den hyggelige kokken. Vi 
får en omvisning rundt i blomsterbedene og høre 
historien om den unike øya. Kokken venter så med 
en rikholdig lunsj. Mette i magen kan vi tusle i ha-
gen på egen hånd eller sitte på brygga før retur til 
Stavanger kl.17.45. Byen har et stort utvalg av at-
traksjoner, butikker og restauranter vi kan besøke 
før vi går om bord i MS Bergensfjord som har av-
gang kl. 20.00, og som i løpet av natten fører oss 
tilbake til Langesund. Middagsbuffet kl. 20.00. 
 
Dag 3. 
Frokost om bord. Vi seiler innom Hirtshals på  
morgenkvisten. Vi behøver ikke gå i land her, men 
dette gjør at vi kan handle taxfree om bord. Nyter 
skipets fasiliteter før vi ankommer Langesund  
kl. 13.30, med frisk sjøluft og mektige  
blomsteropplevelser i minnet! Raskeste  
vei tilbake til utgangspunktet.  
Kl.16-17.00. 



TUR   1149 
 

VALDRESFJELLENE PÅ DET BESTE 
M/GOMOBU FJELLSTUE 4 DAGER 
 

Avgang: 
 

20-23/9—2021 

Kr. 4.895 

Inkl:  buss, help. 
Tillegg enkeltrom 
kr. 600.- 

Oppe i Valdres Vestfjell, nær ved berømte 
Panoramaveien, ligger Gomobu som blir 
vår ”base”. Her bys god forpleining og 
hyggelig atmosfære. Ypperlig utgangs-
punkt for fotturer og for busstur innover 
fjellene for å registrere hvordan fritidsfol-
ket erobrer tidligere travle setergrender 
som nå blir erstattet av hytter. Men  
naturen består!  

Solheimvn 72 – 1473 Lørenskog 
Tlf.: 67 91 20 50. Fax: 67 97 18 32 
www.fcturistbusser.no 

http://www.fcturistbusser.no


Dag 1 
Avgang Lillestrøm kl.07.50, Lørenskog 
kl.08.00, Stovner kl.08.10, Kalbakken 
(nedre Kalbakksvei) kl.08.15, Tveita 
kl.08.30 og Oslo Bussterminal kl. 09.00. 
Første stopp blir Sokna med Rustad Kafe 
(friv.) Kjører om Noresund og får Krøde-
ren i hele dens lengde som følge. Halling-
dal til Gol. Opp østlia, forbi Oset Høyfjells-
hotell, over demningen av Tisleifjorden. 
Setervei forbi Valtjednstølen og frem til 
Gomobu. Lunsj, innsjekking, og så ut i 
terrenget for å løse opp muskulaturen. 
Kanskje en liten blund før middag og hyg-
gelig aften.  
 
Dag 2 og 3 
Vi koser oss med og rundt Gomobu og 
virkelig nyter disse vakre omgivelsene. 
Frokost, lunsj og middag begge dager, 1 
av dagene blir det lunsj et annet sted. 
Dette blir gøy. 
 
Dag 4 
Frokost og avreise kl. 10.00, etter nok en 
tidlig morgentur i terrenget.  
Panoramaveien til Ulnes. Via Fagernes, 
Bjørgo, til Veikroa Nes i Ådal for en friv. 
kaffepause. Fortsetter til Hønefoss, Jevna-
ker og til Hadeland Glassverk. Her serve-
res dagens lunsj. Noe tid til ”storhandel” 
innen sisteetappen om Lunner, Nittedal til 
Oslo. 

Førstemann til mølla,  innen uke 33 
 
Dette veit vi blir gøy!! 



TUR  1007 
 

«ÅRNESREVYEN» 
KOMMER I UKE 36 

SENIORKABARETEN - Seniorkabareten har 

spilt for fulle hus i en årrekke. I år er det 
tjueførste året. Uke 36 kan du oppleve en 
kabaret som er nylaget over en modell som folk 
har kommet tilbake for å oppleve år etter år. 
Forestillingene blir utsolgt før sommeren, så det 
er bare å hive seg på. Her blir det fort fullt.  
De som står på scenen, er i alderen 70 til over 
80. De er en del av frivilligheten i Nes kommune, 
og de serverer en variert forestilling som 
inneholder humor og alvor, galskap og 
ettertenksomhet, sketsjer og sang, ro, tempo, 
energi og har et folkelig preg.   
Et voksent publikum kommer fra  
hele den sørlige delen av 
Østlandet. Vi har opplevd at folk 
er i så godt humør når de går ut, 
at rullatoren står igjen. Etter 
forestillingen reiser vi til Hilde  
på Bjørkesalen for en 2 retters 
middag med kaffe som en fin 
avslutning på dagen. 
Avreise Oslo Bussterminal kl. 
11.30, Tveita kl.11.45, 
Kalbakken nord oppe på 
Trondhjemsveien kl. 12.10, 
Stovner v/Politi kl. 12.20, Esso 
Lørenskog kl. 12.30, Lillestrøm 
kl. 12.45. 

Kr. 955- 

 
Prisen inkl: Buss, 
Årnesrevyen samt  
2-retters middag 
med kaffe. 
 
 
Kun 40 billetter så 
førstemann til mølla. 
 



 

TUR  995 

VALDRES—RAKFISKENS RIKE 

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

Avgang:  6.nov.—2021 

Kr. 475,- 

Prisen inkl: Buss 

 
Inng. smaksteltet 

ca.kr. 150,- 
(ikke inkl. 

 

Medl.  FC-klubben 
Kr. 425- 

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

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lag dine egne notater og ønskelister 


