Velkommen til FC klubben.
For 2022 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 og 2021 p.g.a. pandemien.
Håper vi skal få det lettere og minst like hyggelig sammen i 2022
Turene i dette hefte er de som er fast bestemt, men vi kan komme med
andre tilbud underveis.
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 2022 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

Tur nr. 1001

Avgang:
12.mars 2022

Kr. 500,Inkl: Buss,
tur til
Charlottenberg,
middag på
Slobrua.

Årsmøte 2022.
Avreise Lillestrøm kl.07.50,
Lørenskog, Esso Solheim kl.08.00,
Stovner kl.08.10,
Kalbakken (Kalbakkstubben mot Tveita) kl.08.15,
Tveita kl.08.30 og
Oslo Bussterminal kl. 09.00.
3 timer til shopping Charlottenberg.
Deretter årsmøte og vi koser oss med god mat og hygger oss
sammen og blir bedre kjent med hverandre.
Meld dere på:
Kontoret Tlf: 67 91 20 50
eller
Irene Tlf: 918 51 550

Velkommen
FC klubben

Solheimveien 72
1473 Lørenskog

Tlf: 67 91 20 50
E-post: post@fcturistbusser.no
web: fcturistbusser.no/fcklubben

TUR 1007

TUR 1007

«ÅRNESREVYEN»
4. APRIL 2022

SENIORKABARETEN - Seniorkaba-

reten har spilt for fulle hus i en årrekke. I
år er det tjueførste året. Uke 14 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 jul, men vi har billetter tilgjengelig 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 for
å spise en bedre 2-retters middag med
kaffe som en fin avslutning på dagen.
(Stedet er hemmelig).
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. 995Prisen inkl: Buss,
Årnesrevyen samt
2-retters middag
med kaffe.
Førstemann til mølla.

Shoppingturer til Sverige 2022.
Tirsdag 12.april Sandefjord-Strømstad m/buffet. Kr. 450,-.
Avreise Lillestrøm kl. 09.50, Esso Solheim kl.10.00, Stovner
kl.10.10, Kalbakken (Kalbakkstubben mot Tveita) kl.10.15, Tveita
kl.10.30 og Oslo Bussterminal kl.11.00. Båt fra Sandefjord kl.13.30
med buffet.
Kort stopp Osloveien ved Systembolaget, 2 timer på Nordby
Shoppingsenter.
Tur 1009
Torsdag 20.oktober. Charlottenberg. Kr. 300,-.
Avreise Lillestrøm kl.07.50, Esso Solheim kl.08.00, Stovner kl.08.10,
Kalbakken (Kalbakkstubben mot Tveita) kl.08.15, Tveita kl.08.30 og
Oslo Bussterminal kl.09.00. Rett til Charlottenberg for
3 timers shopping.
Tur 1198
Tirsdag 6.desember. Sandefjord-Strømstad m/julebuffet. Kr.450,-.
Avreise Lillestrøm kl.09.50, Esso Solheim kl.10.00, Stovner kl.10.10,
Kalbakken (Kalbakkstubben mot Tveita) kl.10.15, Tveita kl.10.30 og
Oslo Bussterminal kl.11.00. Båt fra Sandefjord kl.13.30 med buffet.
30 min. Osloveien ved Systembolaget, 90 min. på Nordby
Shoppingsenter.
Tur 1009

Tlf: 67 91 20 50
Irene tlf: 91 85 15 50
E-post: post@fcturistbusser.no
web: fcturistbusser.no

Tur nr. 1045

Bli med FC klubben på
«Smak av Eikern»24.mai
MS Eikern er kjent for god mat, god service, fine opplevelser i historisk farvann og en svært hyggelig atmosfære om bord. En båttur med
MS Eikern i et av Norges vakreste landskap er en opplevelse i seg
selv. Fossesholm herregård har historie tilbake til 1541 og var i sin
storhetstid på over 200.000 mål. Sagbruksdrift og trelasthandel la
grunnlaget for godset. Fossesholm er fortsatt en av Norges flotteste
herregårder med et godt bevart interiør fra midten av 1700-tallet.
MS Eikern i samarbeid med Fossesholm Herregård tilbyr en uforglemmelig dag med besøk og guiding på herregården og seiling på
Fiskumvannet fra Vestfossen opp Vestfosselva og Fiskumvannet
og til Eidsfoss.
Avgang: Lillestrøm kl.07.50, Esso Solheim kl.08.00, Kalbakkstubben
mot Alfaset kl.08.15, Tveita kl.08.30 og Oslo kl.09.00. Vi kjører via
Drammen, Hokksund til Vestfossen og Fossesholm Herregård hvor vi
får servert to halve rundstykker og kaffe, 1 ½ timers guiding på
Herregården og tid til å handle i butikken. Deretter går turen til
brygga til MS Eikern hvor vi seiler oppover Vestfosselven til Fiskumvannet og en liten tur i Eikern før vi setter kursen til Eidsfoss. Her blir
dere guidet tur gjennom historisk kulturlandskap hvor vi blant annet
passerer Fiskum gamle kirke fra 1200 tallet, Sundhaugen og Hakavik
Kraftstasjon fra 1920. Seilingen tar ca. 3 timer på historiske vannveier, på en av Norges flotteste innsjøer, omkranset av vakkert landskap med omfattende fruktdyrking. På seilingen serveres lunsj,
«Smak av Eikern».
Ved ankomst Eidsfos får vi guide ved jernverket.
Etter en trivelig dag, i forhåpentligvis, pent vær setter vi kursen
tilbake til utgangspunktet.

Kr. 1.395Inkl. buss, historisk tur
på Eiker (ca. 3 timer)
med guiding, lunsj ombord.
Min. 30 pers.

På seilingen serveres:
«Smak av Eiker»,
en enkel lunsj. Alle
rettigheter om bord.
Smak av Eiker består av:
1 flaske 0,33 ltr eplemost
fra fruktdyrkere langs
Eikern.
2 -3 halve skiver steinbakt brød fra Eiker
2-3 ostetyper fra Eiker
Gårdsysteri AS.
4 sjokoladekuler fra
Sjokoladesalongen.
Kaffe.

Tlf: 67 91 20 50
E-post: post@fcturistbusser.no
web: fcturistbusser.no

Tur nr. 139

4 DG. UT I DET BLÅÅÅÅÅ!!!!

Avgang:
28.juni 2022

Kr. 7.895,Nå har vi levd med restriksjoner og
anbefalinger enda et år.

La oss gjøre noe spennende!!!
Vi reiser på tur «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!

Prisen inkl: Buss,
3 døgn m/ 1/2 pensj. og
litt til, kos og hygge.
Tillegg for enkeltrom
kr. 1.420,FC klubbens medlemmer får rabatt på
kr. 350,-

Vi reiser fra Oslo kl. 09.00
Seng og mat er inkl. hver dag
Vi tar med oss reiseleder Eili 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 ID, evt. også Coronapass, hvis
det er blitt et påbud, dette får vi komme tilbake
til.
Gode sko og litt varme klær må vi 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 FHI på
alvor og lager en trygg og god tur for dere.

Tlf: 67 91 20 50
E-post: post@fcturistbusser.no
web: fcturistbusser.no

TUR 1023

UT I DET BLÅ!!!
FC KLUBBEN

Avgang:
30/7-22

Kr. 1.195,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, så ha gode sko.
Underveis får vi en deilig middag.
Omvisning med guide er inkl.
Avgang, Lillestrøm kl.08.50, Lørenskog
kl.09.00, Stovner kl.09.10, Kalbakken
(Kalbakkstubben mot Tveita), kl.09.15, Tveita
kl.09.30 og Oslo Bussterminal kl.10.00.
Regner med at vi er tilbake i Oslo kl.18-19.00.
I dag skal vi kose oss, vi bestiller sol.
Blir du med?

Hjertelig velkommen!

Bildene har ikke noe med turen å gjøre.

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

Inkl: Buss, arr,
bespisning

TUR 98

KJERRINGTORGET I NESBYEN
Vi gjentar ”suksessen” og setter opp tur til:

KJERRINGTORGET-NESBYEN

Avgang:
27/8-2022

Kr. 475Medl. FC klubben
Kr. 425-

Bli med lørdag 27. 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

Prisen inkl: Buss.

Her kan du kjøpe saft, ost, vafler, sveler,
honning, rømmegrøt, lefser, rømmebrød,
brisjetreak, fløtekarameller med mer.
Kjerringer selger rosemalte ting, strikkeplagg, 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.

Nesbyen Kro Riksvei 7, Nesbyen

På Hjørnet Stasjonsveien 1, Nesbyen

Mix kafe og storkiosk

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

Prøv vår hjemmelagde
pizza i trivelige omgivelser. Vi har eget møte/selskapsrom for inntil
25 personer og stor trivelig uteservering. Er du
interesse...

Moderne kafe og storkiosk. God fastfood.
Hjemmebakte kaker.
Lunsjretter. Bredt utvalg av blader og tidsskrifter. Video/DVDutleie. Koselig spisestu...

Fortuna restaurant og
kafe
Stasjonsvegen 3
Nesbyen
Servering av gode kinesiske og norske retter. Lunsjservering dagtid. Koselig
bygning i gammel stil og
stor uteterrasse med tak.
Populært sted.

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

Avgang:
29/8-22

Tur nr. 1515

Savalen m/Røros
FC—klubben
4 dager,

Beliggenhet:
Sjøen Savalen ligger i naturskjønne og idylliske omgivelser
707 meter over havet i den nord-østerdalske fjellheimen.
Beliggende 190 km fra Trondheim, 218 km fra Hamar,
330 km fra Oslo og 281 km fra Molde er Savalen sentralt
plassert og godt tilgjengelig fra både nord, sør, vest og
øst.
Historie:
Siden 1963 da Sindre og Grete Hektoen overtok Savalen
Turisthytte har det vært fokus på utvikling av destinasjonen. Gjennom å skape allsidige aktiviteter og muligheter
for gode opplevelser for gjestene har det gradvis blitt utbygd flere og flere boalternativer.
Hotellanlegget har de siste åra gjennomgått en omfattende utbygging og renovering og er i dag på mer enn
7000 m2. Her tilbyr vi alt du forventer av et moderne fjellhotell, og litt til. Blant annet et spektakulært velværebasseng og spa, moderne gjesteværelser i ulike størrelser,
leiligheter, kurs- og konferansefasiliteter, selskapslokaler,
bar, dansesal og mye mer. Hotellet har store og flotte
oppholdsrom og det er god plass i forhold til antall gjesteværelser.

Kr. 5.995,Inkl: Buss, helpensjon, arrangement
som beskrevet.
Tillegg for enerom
kr.660,-

Julenissens hus:
Åpent hver dag. Hit
må dere gå!

Tlf: 67 91 20 50
E-post: post@fcturistbusser.no
web: fcturistbusser.no

Sotnissen

Dag 1.
Avgang Oslo kl. 10.00, Tveita kl. 10.20, Kalbakken (mot
Grorud) kl. 10.40, Stovner kl. 10.50, Esso Solheim kl. 11.00,
Strømmen st. kl. 11.10, Lillestrøm kl. 11.20, Kløfta kl. 11.40.
Oppover E6 til vi tar av mot Elverum, friv. kaffestopp i området. Fortsetter oppover Østerdalen, via Alvdal og nesten til
Tynset hvor vi tar av inn til Savalen. Ankomst i god tid før
middag/buffet.
Dag 2.
I dag skal vi kose oss på Savalen og alt vi finner i dette flotte
nærområdet. Frokost, lunsj og middag på hotellet.
Dag 3.
Etter frokost, kl. 10.00 setter vi oss i bussen og kjører til
Røros. Dagen i dag skal gå med til å utforske Bergstaden, vi
får guide i «byen» og kirken, og evt, gruvene for de som
ønsker det. En god lunsj skal vi også unne oss.
Tilbake til Savalen for middag/buffet.
Dag 4
Vi må takke for oss og sette kursen hjemover. Vi drar rett til
Aukrustsenteret for en liten omvisning og en kaffekopp+.
Litt lenger ned finner vi avkjøringa til Gudbrandsdalen, vi
starter på Friisveien, et mektig fjellområde mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen. Via Atna, over fjellet ned til E6.
Nå er vi nok sultne, vi finner et lunsjsted og koser oss med
dette siste felles måltidet for denne gang.
Med gode minner i bagasjen tenker vi tilbake på disse
dagene. Hvor drar vi i 2023? Tilbake til Gomobu? Eller var
det spennende med et annet område. Gi oss tilbakemeldinger.

Gebyr ved evt. avbestilling:
0-14 dager før avreise 100%.
15-30 dager før avreise 55% av turkostnaden.
Pass på så dere har reise/avbestillingsforsikring.

Dere må ta med badetøy

TUR 995

VALDRES—RAKFISKENS RIKE
Avgang: 5.nov.—2022

Kr. 500,Medl. FC-klubben
Kr. 450
Prisen inkl: Buss

Inng. smaksteltet
ca.kr. 150,(ikke inkl.)

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 tilberede 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 utgangspunktet.
HJERTELIG VELKOMMEN

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

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

TUR 125

TALLINN

4 DAGER

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

Avgang.
29/112022
Kr. 4995,-

Prisen inkl: Buss,
1 døgn rom/frokost, 2
døgn halvp., utv.lugar
(på fergen), byguide i
Tallinn
Tillegg:
Enkeltrom/lugar
kr.360,-/650,-

FC klubbens medlemmer får kr. 400,- i rabatt.

Husk pass og covidpass!
Reisevaluta: Svenske kroner, Estland har Euro. Det er bare kontantveksling ombord,
kortuttak kan gjøres på terminaler og i Estland.
Tlf: 67 91 20 50
Telefaks: +47 67 97 18 32
E-post: post@fcturistbusser.no
web: fcturistbusser.no

Er du ute etter ekte baltisk julestemning?
Da har du valgt rett, Tallinn er byen.
Julemarkedet på Rådhusplassen varer i nesten
2 måneder og er et «must» besøk for alle som
kommer til byen. Årlig får arrangementet rundt
500 tusen besøkende. Her finner vi morsomme
spill, magiske forestillinger, lokalt håndverk,
velsmakende mat. Ikke glem å prøve lokale
høytidsdelikatesser—svartpudding, surkål, pepperkaker og varm vin av alle smaker.
Tallinns julemarked er blant de 10
vakreste i Europa. Hit må vi bare reise!
Dag 1
Avreise fra Bussterminalen i Oslo kl.07.00. Vi
kjører via Ørje, Karlstad og Ørebro med beregnet ankomst Stockholm, ca. kl. 16.00.
Underveis har vi noen korte pauser og en solid
lunsjstopp (ikke inkl. i prisen). Båtavgang fra
Värtahamnen, Tallink til Tallinn kl.17.30. Vi får
tildelt utv. lugarer alle med dusj/wc. Det store
buffétbordet står klart kl.16:45 og vi koser oss
med mat, musikk og underholdning utover
kvelden. Det kan ikke tas ut kontanter med
kort ombord, men det kan betales med kort.
Dag 2
Frokost om bord fra kl.08.00 (Estisk tid). Ankomst Tallinn kl.10.00. Umiddelbart etter
ankomst kl. 10.45 kommer vår guide og tar oss
med på en 2-3 timers sightseeing rundt i denne
fine byen. 2/3 av den gamle bymuren står fortsatt. Vi besøker bl.a. Domberget med Slottet,
Ridderhuset og Domkirken. Vi sjekker inn på
*** Sokos Hotel Viru som ligger sentralt i
byen.
Etter innsjekking er resten av dagen satt av for
egen disp. Tallinn har et yrende handelsliv med
særdeles hyggelige priser og mange gode
restauranter.
Dag 3
Kl.11.00 etter en god frokost sjekker vi ut fra
hotellet. I dag har vi tid til de siste innkjøpene
før vi møtes og kjører til kaia. Etter innsjekk
står igjen buffet-bordet og venter. Båtavgang
kl. 18.00. Vi koser oss om bord til langt ut i de
små timer.
Dag 4
Frokostbuffé ombord fra kl.08.00 (svensk tid)
til ankomst Stockholm kl.10.15. Vi setter straks
kursen vestover via Ørebro, Karlstad og Ørje
med pauser underveis (måltider ikke inkl.).
Beregnet ankomst Oslo ca. kl.20.30.

Lag dine egne notater og ønskelister

