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Kjære reisevenner!
Vi legger bak oss nok et år med mange utfordringer.
Også i 2022 er Buss og Reiseservise A/S og
Finn Carlsen Turistbusser A/S
enige om felles turkatalog. (Vi har vært på veien for dere i 37 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 dere litt bort og finn deres drømmetur!»
Noen nyheter, både dagsturer og turer over flere dager.
Markedet har vært vanskelig, p.g.a. pandemien, men vi håper og
tror at vi nå ser lys i «tunellen».
Vi legger stor vekt på deres sikkerhet og følger alle FHI sine anbefalinger
og retningslinjer.
Pr. i dag er både Sverige og Danmark et godt reisemål.
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.
Vi mener vi har «godbiter» også i 2022.
Rørosmartnan m/Savalen er avlyst for 2022, men vi satser på 2023.
Tematurer: Peer-Gynt, Elden, Stiklestad m.m.
Vi er privilegerte og føler takknemlighet over at vi har klart å stå i disse
vanskelige årene, mye takket være dere og deres oppmuntringer, det
har varmet og gitt oss energi til å fortsette.

Tilbyr busser i forskjellige størrelser. (Be om tilbud).
Vi må ta forbehold vedr. endringer.
Gleder oss til å se dere alle!
Med vennlig hilsen
Buss og Reiseservise A/S v/Tone og Tormod
Finn Carlsen Turistbusser A/S v/Irene og Finn
med medarbeidere.

Tur nr: Tur navn:

Avgang:

Pris:

009

Sandefjord-Strømstad, buss, båt

Tirsdag, torsdag og lørdag

fra

375

198

Dagstur til Charlottenberg, buss

Annen hver onsdag

fra

375

006

Finnskogen, guide, middag

11/6, 9/7, 6/8 og 3/9

019

Sjarmerende Fjällbacka, guide,
lunsj

21/6 og 2/8

020

Fjällbacka til lands og til vanns,
Guide, båttur, lunsj

26/5, 28/6 og 25/8

036

Blaafarveværket, buss

8/6 annen hver onsdag til 7/9

400

040

Kunstnerbyen Stavern, guide,
middag

16/6 og 14/7

925

057

Kistefos m/inngang

1/6 annen hver onsdag til 21/9

575

071

Skjærgårdsparadiset Koster,
båttur, lunsj

12/7 og 16/8

1.325

072

Alaska, kulturskatt i Bohuslän.

30/6 og 8/8

1.175

1.195

1.095
950
1.475

Buss, båt m/serv., guide, lunsj
m/kaffe.

078

«UT I DET BLÅ»

12/5 og 23/8

080

Til Seters m/stølslunsj

6/8 og 27/

082

Så seiler vi på Mjøsa m/laks og
jordbærdessert.

8/7 og 29/7

1.325

083

Gla`jazz på Skibladner
m/rekebord

2/6 og 28/8

1.325

098

Kjerringtorget på Nesbyen, buss

27/8

475

995

Rakfiskfestivalen på Fagernes,
buss

5/11

500

902

Julemarked Maihaugen m/ inng.

26 og 27/11

650

901

Julemarked Fredriksten Festning

Dato senere

650

2949 Jul på Mjøsbygdene
Åker og Simenstad Gård
2089

26/11 og 27/11

Tlf: 67 91 20 50
Telefaks: +47 67 97 18 32
E-post: post@fcturistbusser.no
6/7
web: fcturistbusser.no

Engelsviken m/Ebert Taube

Det kommer flere dagsturer

3

Følg med på nettsidene

850

1.395
1.295

TUR 135
Tur nr. 469

STIKLESTAD MED HEILAG OLAV,
RØROStil
MED
ELDEN,og Straand Hotell
Påsketur
Telemark
RENDALEN MED
BULL
Festforestilling
a laBREDA
Chat Noir
«Det er
lov å væra blid….» Kai Robert show.

Med 3 perler på en snor i løpet av 4
dager
turen DET
til etSKJER…
opplevelsesDET
ER PÅblir
STRAAND
avførste
de sjeldne!
Kom
og på
bli med.
Heltsenari
siden de
skysskarene
tok inn
Straand
i 1864,
hotelletOlav”
vårt sørget
for trivseli
“Spelet
omhar
Heilag
er kjernen
og god service, med gjesten i sentrum. Gjestfestivalen “Olsokdagene på Stiklestad”
friheten og de gode tradisjonene er gitt videre fra
som arrangeres
hvert
år 150
i slutten
av
generasjon
til generasjon,
og over
år seinere
kanjuli.
man Spelet
fortsatt føle
seg som
hjemme
En har
utvikles
fra
år til her.
år og
heltet
spesiell
atmosfære
finner
du
i
magisk grep på sitt publikum. Til
«gamlehotellet», som lever videre som en sentrall
harnye
over
800Hadde
000 personer
sett fodel nå
av det
hotellet.
de solide tømmerrestillingen
om Olav
Haraldssons
fall
veggene
i disse trivelige
stuene
talt, ville de hatt
mangt
å
fortelle
om
tidligere
tiders
liv
og
virkpå Stiklestad, som oppføres på Norsomhet. Straand har en interessant og fargerik
dens største og eldste friluftsteater sifortid som dagens vert Lars Arne Straand både err
den
1954.
Omforpliktet
lag 700
personer
er instolt
av og
føler seg
til å
føre videre.
volvert i og omkring forestillingen.
Profesjonelle skuespillere står på scenen sammen med amatører. Orkesteret er også sammensatt av profesjonelle og amatører.

Avgang:
Avgang:
14/4-2022
31/7-2021
1/7-2021

Kr. 5.995,Kr.7595,Prisen inkl:
overPrisen
inkl:Buss,
Buss,
4
nattinger
m/help.,
dager
halvp.
+ 2utflukt
til Z museum.
lunsjer
div.guider,
Olavspelet,
Elden,
Tillegg:
Breda
Bull,kr.og
Enkeltrom
990,Ratvolden
Dobbeltrom som enkeltrom kr. 1.980,
,
1.980,Tillegg:
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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Skjærtorsdag 14.04.2022.
Avgang Oslo kl. 09.30, en flott og rolig tur til Vrådal.
Friv. kaffestopp underveis. Ankomst til lunsj. Avslappende svømmetur i bassenget eller en liten spasertur ut i Vrådals vakre natur. Historiefortelling med
aperitiff før middagen.
Langfredag 15.04.2022
Frokost og kos i, med og rundt hotellet
På denne dagen grilles det til lunsj ute på terrassen
foran hotellet, her blir det både god mat, drikke,
musikk og underholdning. Ettermiddagen kan brukes til
il
et «dypp» i svømmebassenget. Om kvelden serveres
en stor velsmakende aftensbuffet med etter følgende
kaffe. I kveld blir det rykende festforestilling med Kai
Robert Show!
KAI ROBERT SYNGER JENS-BOOK-JENSSEN-SLAGERE,
LEDER ALLSANGEN OG SERVERER GODE, GAMLE
TROMPETSVISKER PÅ SIN SØLVTROMPET!»
Forestillingen gikk for fulle hus på Chat Noir i Oslo, og
Kai Robert gir alt på scenen for sitt publikum!
Forestillingen er skreddersydd for seniorer! Kai Robertt
har med seg sin faste Kapellmester på tangenter!
Påskeaften, lørdag 16.04.
Etter frokost går turen til Z-museum i Treungen, et
museum som viser alt i nær historie, bl. annet mange
flott veteranbiler og husholdningsartikler osv. Flott
kjøretur langs Nisser, Telemarks største innsjø.
Tilbake til hotellet til lunsj. Ettermiddagen til egen disp..
Hva med besøk i Sølvsmia/ Nisseloftet hvor det er jul
hele året.
Påskeaften, alle gjester inviteres til en aperitiff før
kveldens store «Påskebuffet», etterfølgende kaffe med
stort kake bord. Selvfølgelig dans til levende musikk.
1. Påskedag, søndag 17.04.
Etter en velsmakende frokost , takker vi for denne
gang og setter kursen tilbake til hjemplasser.
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TUR 135
Tur nr. 2156

Avgang:
STIKLESTAD MED HEILAG OLAV,
31/7-2021
RØROS
MED
ELDEN,
BLI
MED
TIL
HOLLAND! 7 dager Avgang:
21/4-22
1/7-2021
RENDALEN MED BREDA BULL
Vi besøker den fantastiske hagebruksutstillingen Floriaden, blomsterparken
Med 3 perler på en snor i løpet av 4
Keukenhof, byene Amsterdam og Bremen. Kr.
12.550.Prisen
inkl: Buss, 4

Kr.7595,-

dager blir turen til et opplevelsesdager halvp. + 2
avden
de21.sjeldne!
Kom
og bli med. lunsjer div.guider,
Dagsenari
1 torsdag,
april
Oslo
- Göteborg
Kl. 11:00
avreiseom
Oslo Bussterminalen,
setter
sørover på
Elden,
“Spelet
Heilag Olav”
erkursen
kjernen
i Olavspelet,
E6. Vi skal bare ned til Göteborg for å ta fergen til Kiel.
Breda Bull, og
På Håby
tar vi en frivillig
lunsjstopp (ikke inkl.).
festivalen
“Olsokdagene
på Stiklestad” Ratvolden
Stena Scandinavica venter på oss, og legger ut kl. 18:45.
som
arrangeres
hvert
åri buffetrestauranten
i slutten av Tillegg:
Etter
avgangen
samles vi til felles
middag
Enerom kr. 1.050,-.
Taste.
Måltidet
inkl. drikke.
Nå skal vi
kose
juli.
Spelet
utvikles
fra
åross!til år og har
magisk
på sittKiel
publikum.
Til
Daget
2 fredag,
den grep
22. april
– Almere
God frokost om bord før vi klapper til kai i Kiel kl. 09:15.
nåi bussen
har over
800
personer
sett foMøtes
og legger
ut på 000
autobahn
som fører oss
gjennom
Tyskland og inn
til Nederland.
Her sjekker vi inn på
restillingen
om
Olav Haraldssons
fall
Van der Falk Hotel Almere. Her skal vi bo i to netter. Felles
på påStiklestad,
som oppføres på Normiddag
hotellet begge dager.
dens største og eldste friluftsteater siDag 3 lørdag, den 23. april
den 1954.
Om lag
700 personer er inFloriaden
verdens største
hagebruksutstilling
Hotellet ligger i gangavstand til utstillingsområdet og derfor tar
volvert
og omkring
forestillingen.
vi bena
fatt for åi komme
oss inn på utstillingen.
Floriaden
arrangeres
bare
hvert
10.
år
og
samler
derfor står
blomsterelskere
Profesjonelle
skuespillere
på scefra hele verden. Utstillingsområdet utgjør hele 660 mål og med
sammen
med
amatører.
Orkestefemnen
temasoner.
Vi kan fraktes
med
gondolbane over
utstillingsområdet! Det meste av verdens plantearter, grønnsaker og
ret erfinner
også
sammensatt
avmed
profesjofruktsorter
vi her.
Floriaden samarbeider
nasjonale
og internasjonale
deltakere
som
stiller
ut
grønne
løsninger
som
nelle og amatører.
blant annet kan gjøre byene våre mer trivelige og levedyktige.
Felles middag på hotellet.

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
E-post: post@fctuistbusser.no
web: fcturistbusser.no
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Dag 4 søndag, den 24. april
Almere - Amsterdam - Sassenheim
Etter frokost reiser vi inn til Amsterdam som er landets største
by med ca. 850.000 innbyggere. Mange hevder at Amsterdam
er blant de mest romantiske og vakreste byene i Europa.
Her får vi en guidet rundtur med buss, litt til fots og kanalbåt.
Amsterdam er bygget på 90 øyer og ca. 400 bruer binder byen
sammen. Det er interessant å se de gamle skjeve husene og å
høre om byens spennende historie.
Båtturen avsluttes ved diamantsliperiet Diamonds, hvor vi får
se hvordan smykkene fremstilles og selvsagt blir det anledning
til å sikre seg et ekte diamantsmykke til en relativt rimelig pris!
Det blir tid til en matbit på en av de trivelige fortausrestaurantene – ikke inkludert – før vi reiser videre til hotellet i
Sassenheim – en drøy halvtimes tur fra sentrum.
Dag 5 mandag den 25. april
Sassenheim – Keukenhof - Bremen
Atter en dag med gode opplevelser!
Vi sjekker ut av hotellet og kjører bort til et nytt høydepunkt,
Keukenhof! En av Europas mest spektakulære blomsterhager,
med over 8 millioner fargesprakende tulipaner i alle regnbuens
farger! Etter denne fantastiske blomsteropplevelsen, setter vi
kursen østover via den fantastiske 32 km lange demningen,
Afsluitdijk som ble bygget for å skape landbruksarealer der sjøen Zuiderzee lå. Ut på ettermiddagen ankommer vi hansabyen
Bremen. Vi skal bo på Radisson Blu som ligger et par hundre
meter fra den sjarmerende gamle bydelen Schnoor.
I dag er ikke middag inkludert. Dette fordi det er så mange
trivelige spisesteder å oppleve inne i den gamle bydelen.
Dag 6 tirsdag den 26. april
Bremen - Kiel
Etter en «lang» frokost sjekker vi ut og fortsetter ferden via
Hamburg og opp til Kiel. Strekker tiden til, tar vi en runde
innom Hamburg som har mye interessant å by på.
Fergen Stena Scandinavica har avgang kl. 18:45. Vi finner
våre lugarer og deretter møtes vi til felles middag om bord.
Dag 7 onsdag den 27. april
Gøteborg – Oslo
Kl. 09:15 legger vi til kai i Göteborg. Etter at vi alle har
kommet om bord i bussen tar vi fatt på hjemveien.
Etter drøye to timer ankommer vi Nordby kjøpesenter som
ligger ved Svinesund. Her tar vi en pause før den siste etappen
hjem til Oslo.
Vi ankommer Bussterminalen ca. kl. 16:00.

Hjertelig velkommen på tur!
Pris pr. person i dobbeltrom / lugar kr. 12.550,Tillegg for:
Utv lugar, dobbelt
kr.
200,- pr. pers tur/retur
Enkeltrom i hotell
kr. 2.995,Enkeltlugar
kr.
595,- tur/retur
Enkeltlugar, utvendig kr.
980,- tur/retur
Forbehold om valutaendringer.
Forbehold om evt. endringer vi ikke rår over.
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TUR 135
Tur nr. 2332

STIKLESTAD MED HEILAG OLAV,
ELDEN,
10 RØROS
dager MED
Våren
i møte i vakre TALIA
MED BREDA
BULL
m/RENDALEN
Firenze, Riva
del Garda

Avgang:
Avgang:
31/7-2021
18/5-2022
1/7-2021

Kr.7595,-

Kr. 15.995,Med 3 perler på en snor i løpet av 4
Prisen inkl: Buss, 4
Roma,
den italienske
hovedstad,
en by som vil ta
dager
blir turen
til et opplevelsesdager halvp. + 2
pusten fra de fleste, med sine ærverdige bygninger
Inkl. Buss,
fly, pensj. og
senari
av
de
sjeldne!
Kom
og
bli
med.
lunsjer
div.guider,
og rik kultur. En reise til Roma bør lokke de fleste,
arr.
som
beskrevet.
Elden,
enten
man ønsker
shoppingmuligheter,
“Spelet
om fantastiske
Heilag Olav”
er kjernen
i Olavspelet,
Breda
Bull,
og
et historisk dypdykk eller en kulinarisk
Tillegg:
festivalen “Olsokdagene på Stiklestad” Ratvolden
matopplevelse.
Enerom kr. 2.400.Enelugar kr. 695.Gardasjøen,
eller Lago di hvert
Garda, som
heter på
som arrangeres
år iden
slutten
av Tillegg:
Enerom
kr.kr.
1.050,-.
Utv.lugar
260.italiensk, er en riktig skjønnhet med sine dramatisjuli.
Spelet
utvikles
fra
år
til
år
og
har
ke klipper som stuper ned i det glassklare vannet.
Tiden
tilsynelatende
litt langsommere
her, uanet går
magisk
grep på
sitt publikum.
Til
sett pulsen er lavere, det råder en slags fordums
nå har og
over
000
sett foatmosfære,
man 800
kommer
fortpersoner
i hvilemodus.
Gardasjøen
er omkranset
av sypresser,
olivenlunrestillingen
om Olav
Haraldssons
fall
der, borger, slott og fjell. Et drømmested for alle
på
som
Norsom
vil Stiklestad,
ha en behagelig
ferie.oppføres
I Garda borpå
vi på
trivelige
Hotelog
Riva.
Her finnes
hyggelige
densGrand
største
eldste
friluftsteater
sibutikker, fin strandpromenade og alltid en uteressdeninnen
1954.
Omdde.
lag 700 personer er intaurant
rekkevidde.
volvert 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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1 dag, 18.mai
Avreise fra avtalt tid og sted, vi reiser direkte til Gardermoen hvor Norwegian har
avgang kl. 07.10 ankomst Roma kl. 10.20. Vår buss venter på oss og tar oss den
korte veien inn til sentrum (lett bevertning underveis) hvor vi møter vår guide for ca
2 timers sightseeing i denne romantiske byen. Sjekker inn på hotellet og resten av
ettermiddagen til egen disposisjon før middag på hotellet.
2 dag, 19.mai
Etter frokost på hotellet møter vi får guide igjen.
Vi besøker Vatikanet og får se noen av de fantastiske verkene i Vatikanmuseene,
inkludert Raphaels rom med sine vakre freskomalerier, og det Sixtinske Kapell som
er utsmykket med Michelangelos kjente mesterverk, resten av dagen til egen disposison, frivillig lunsj denne dagen og middag på hotellet.
3 dag, 20.mai
Etter frokost tar vi plass i bussen og kjører til Firenze som er kjent for sine storslåtte
kunstsamlinger, sine gamle, vakre bygninger og sin rike historie og står i fremste
rekke blant verdens kunstbyer, vi møter vår guide som tar oss med på sightseeing i
Firenze. Vi sjekker inn på hotellet og får middag om kvelden.
4 dag, 21.mai
Etter frokost avreise fra hotellet. Vi kjører ca 2 timer før vi ankommer Azienda
Agricola Lenoardi som venter på oss i dag. Leonardi følger personlig alle behandlingsfaser av sin vin.
Vi får en historisk guidet tur fra vingården til emballasjen av vinen og får ett innblikk i hvordan Lenoardi-familien i 4 generasjoner har fulgt produksjonen av sin flotte vin Modena Black Gold. Til slutt får vi smaksprøver samt lett lunsjbuffet. Beriket
på vin (og kanskje litt historie) tar vi plass i bussen og kjører til vår destinasjon i
dag som er Riva del Garda. Vi sjekker inn på vårt hotell hvor vi skal bo i 3-netter.
Hotellet ligger midt i byen. Middag på hotellet om kvelden.
5 dag, 22.mai
Frokost på hotellet, første hele dag i Garda er satt av til å nytes på
egenhånd. Slapp av, nyt livet og det gode italienske kjøkken.
Frivillig lunsj på egenhånd. Middag på hotellet.
6 dag, 23.mai
Etter frokost skal vi på båttur på vakre Gardasjøen. En ferie ved Gardsjøen er ikke
komplett uten å oppleve Gardasjøen fra vannet. Den lille dorfen Malcesine er så
heldige å få besøk av oss i dag, Malcesine ligger på den nordøstre bredden av Gardasjøen, er en liten by med et ruvende slott, 3700 innbyggere og ofte langt flere turister. frivillig lunsj her og mulighet for shopping. Tilbake til hotellet og middag om
kvelden.
7 dag, 24.mai
Etter god frokost tar vi farvel med Riva del Garda. Vi kjører via Trento, Bolzano med
frivillig lunsj underveis. Vi setter kursen mot Mayrhofen i Østerrike, underveis passerer vi Trento, Bolzano. Gamleveien frå Vippeteno gjennom Brenner. Brennerpasset er det laveste fjellpasset over Alpenes hovedkam og derfor en av de viktigste
trafikkforbindelsene mellom det nordlige Europa og Italia. Vi gjør en stopp i Innsbruck som er Tirols største by, her blir det sightseeing med guide i gamlebyen samt
frivillig lunsj. Deretter tar vi plass i bussen og kjører til Mayrhofen tidlig på ettermiddagen, sjekker inn på sentrumshotell, middag på hotellet om kvelden.
8.dag, 25.mai
Etter frokost får vi i dag en ren buss transport etappe. Vi kjører via München, Leipzig med frivillig kafferast underveis til Magdeburg hvor vi skal bo på hotel Ratswaage. Buffet om kvelden.
9.dag, 26.mai
Etter frokost tar vi igjen plass i bussen og setter kursen mot Kiel. Vi tar turen innom
Celle for frivillig lunsj og litt tid for shopping. Byen er kjent for sine historiske bygninger fra 1500-1700 tallet. Båtavgang fra Kiel kl. 18.45. Det blir servert buffet inkl.
fri drikke av øl, vin og min.vann.
10.dag, 27.mai
Frokost ombord før ankomst kl. 09.15. Vi tar plass i bussen, kjører på gode veier
med stopp på Nordby før retur til utgangspunktet.
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TUR 135

STIKLESTAD MED HEILAG OLAV,
RØROS MED ELDEN,
BLOMSTRINGEN
I
RENDALEN MED BREDA BULL
TUR 2109

HARDANGER

Hardangerfjorden
er et
motiv for
Med 3 perler
påkjærkomment
en snor i løpet
av 4
naturfotografer og kunstmalere. Med sitt
dager landskap,
blir turen
til etsom
opplevelsesdramatiske
fjordene
speiler, de
hvitkledde
fjelltoppene,
sine
mektige
senari av de sjeldne! Komfossefall
og bliog
med.
majestetiske isbréer, er nettopp Hardangerfjorden
“Spelet
omområdene
Heilag som
Olav”
er har
kjernen
i
et av
de vakreste
Norge
å by
På! festivalen “Olsokdagene på Stiklestad”

Avgang:
Avg:
18/5-2022
31/7-2021
1/7-2021

Kr.7595,Kr. 5.195

Prisen
inkl:
4
Prisen
inkl:Buss,
Buss og
dager
halvp. + 2
helpensjon.
lunsjer div.guider,
Tillegg for Elden,
enkeltrom
Olavspelet,
kr. 660.-.
Breda
Bull, og
Ratvolden
Dagsom
1 Osloarrangeres
– Filefjell – Aurlandsfjorden
Ulvik
hvert år i slutten av Tillegg:
Avreise Oslo kl. 09.00
Vi legger veien opp gjennom «vakre va-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 si1954.
Omrundt.
lag 700 personer er inDagden
2 Utflukt
Hardanger
Etter frokost kjører vi til Kvanndal og tar fergen over til Utne. Vi følvolvert i og omkring forestillingen.
ger veien langs Hardangerfjorden som fører oss gjennom gårdstun og
frukthaver
frem til Jondal. skuespillere
I blomstrings-tiden er
dettepå
en av
de vakProfesjonelle
står
scereste strekningene. Vi fortsetter til
Sunndal i Mauranger hvor vi
med
amatører.
Orkesteskal nen
ha lunsjsammen
i «Olaløo». Her
serveres
en god betasuppe
mens vertinne Inger
Lise,
forteller
om
livet
før
og
etter
de
fikk
veiforbindelse
ret er også sammensatt av profesjo- til
Odda og Jondal. Etter måltidet triller vi videre gjennom Folgefonntunnelen
til Oddaog
og videre
langs
Sørfjorden og «hjem» til Ulvik
nelle
amatører.

riert Valdres». Etter lunsj på Fagernes, kjører vi over Filefjell og kommer ned Lærdal 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, via Voss,
før vi ankommer natur-perlen og fruktbygda Ulvik, helt innerst i en
av Hardangers fjord-armer. Vi sjekker inn på Brakanes Hotell som
ligger nede i strand-kanten. Her skal vi bo under hele oppholdet! Middag på hotellet begge dager

hvor vi også besøker fruktgarden Syse. Den har et godt utvalg i
egenprodusert frukt, sider, dessertplommer, syltetøy, fenalår etc.

Dag 3 Ulvik – Hardangervidda – Hallingdal – Oslo
Det brinner en Eld
Enda en ny opplevelsesrik dag! Etter en «lang» frokost tar vi fatt påer et norsk, histohjemveien. Den fantastiske Hardangerbrua som er Norges lengste risk musikkspill som
hengebru, lengre enn Golden Gate Bridge i San Francisco, fører osshar blitt oppført
over fjorden. I Øvre Eidfjord besøker vi Hardangervidda Natursenter,
utendørs på Røros i
et spennende natur- og kulturhistorisk opplevelsessenter. Her vises
også Ivo Caprinos panoramafilm. Den er så godt laget at vi føler vi Sør-Trøndelag hvert
blir med på helikopterturen innover på Hardangervidda, over høye år siden 1994. . Hisfjell, dype daler, vakre fosser og uberørte isbreer. En opplevelse fortorien er hentet fra
store og små! Det blir tid til å ta seg en kaffekopp og se på geitenevår felles nordiske
historie og er en del
som beiter oppe på taket! Deretter fortsetter vi oppover i Måbødalen
og tar oss tid til å besøke Vøringsfossens nye utsiktspunkt som gir av den store Nordisoss panoramautsikt over fossen og dalen. Videre opp på Nordke krigen først på
Europas største høyfjellsplatå, Hardangervidda. Turens siste felles- 1700-tallet.
måltid inntar vi på Geilo, før vi triller nedover gjennom Hallingdal og
ankommer Oslo ved 20-tiden.
Hjertelig velkommen
Tlf: 67 91 20 50
Telefaks: +47 67 97 18 32
E-post: post@fcturistbusser.no
web: fcturistbusser.no
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TUR 135
Tur nr. 175

4 dager
STIKLESTAD
MED HEILAG OLAV,
RØROS MED ELDEN,
BALESTRAND,
NÆRØYFJORDEN M.M.
RENDALEN MED BREDA BULL

Velkommen
til Balestrand
- fjordperlen
ved Sognefjorden
Med 3 perler
på en
snor i løpet
av 4
og førstevalg for Keisar Wilhelm, Hans Dahl, IC Dahl og en
blir turen
til et og
opplevelsesdager
rekke
andre kunstnerer,
skribenter
fotografer. Her kan
du nyte
vakker
natur,
slappe
av
i
fred
og
senari av de sjeldne! Komro.og bli med.
Bygda har litt under 1000 innbyggere. I Balestrand finner
om Heilag
Olav”
er kjernen
i
du i“Spelet
tillegg til Kviknes
Hotel også
blant annet
Norsk Reiselivsmuseum,
Sognefjord
Akvarium
og
Balholm
AS.
Om
festivalen “Olsokdagene på Stiklestad”
sommeren kan du ta båt direkte fra Balestrand til Bergen.
som arrangeres
år i slutten
av
I Disney-filmen
Frost (2013)hvert
kan du kjenne
igjen element
fra Balestrand.
Spesielt
arkitekturen
på
bygningene
i
juli. Spelet utvikles fra år til år og har
filmen er inspirert av bygninger i Balestrand. Den lengste
et magisk
grep
publikum.
Til
fjorden,
Sognefjorden,
ligg på
midtsitt
i Fjord
Norge og strekker
seg nå
helt har
inn tilover
foten av
nasjonalparkene
Jotunheimen,
800 000 personer sett foJostedalsbreen og Breheimen.
restillingen
Olav
Haraldssons
fallI
Kviknes
Hotel liggerom
vakkert
plassert
ved Sognefjorden.
Balestrand
har familien Kvikne
vertskapsrolla
på Stiklestad,
somhatt
oppføres
på siden
Nor1877. Hotellet var reist i sveitserstil, og har beholdt sitt
dens
største
eldste friluftsteater
sisærpreg
selv
etter flereog
ombygginger
og utvidelser.
Kviknes
et moderne
hotell
sjel personer
og atmosfære,er
og indener1954.
Om
lagmed
700
er med sine 190 rom et av de mest tradisjonsrike
volvert
i og
omkring
forestillingen.
hotellene
i Norge.
Hotellet
har samlet
en mengde kunstverkProfesjonelle
og klenodium som skuespillere
preger hotellet og står
gir detpå
sin scespesielle stil. På dette deilige hotellet skal vi bo i 2 døgn.

Avgang:
Avgang:
31/7-2021
3/6-2022
1/7-2021

Kr.8.230 ,Kr.7595,Inkl: Buss,
døgn 41/1
Prisen
inkl: 2Buss,
p.,
2
døgn
1/2
dager halvp. +p.
2 båt,
og
ellers
som
skissert.
lunsjer div.guider,
Olavspelet, Elden,
Tillegg for enerom
Breda Bull, og
Kr. 1.350,Ratvolden
Tillegg:
Enerom kr. 1.050,-.

nen sammen med amatører. Orkesteret er også sammensatt av profesjoDag 1
Sammen
kjører
i buss fra Oslo sentrum på morgenen. Vi kjører
er
nelle
ogvi amatører.

via Hallingdal mot Lærdal. Det blir flere stopp på turen hvor vi
kan strekke på bena og nyte naturen samt spise lunsj. Kjører
oppover via Hemsedal til Borlaug. Fortsetter til Fodnes for å ferje
e
over til Manheller. Via Sogndal, Leikanger til Hella hvor vi tar nok
k Det brinner en Eld
en ferge over til Dragsvik og kjører til Balestrand og ankommer
er et norsk, histoKviknes hotellet på ettermiddagen hvor vi får servert en velrisk musikkspill som
smakende middag i hotellets restaurant kl. 19.00.

har blitt oppført
utendørs på Røros i
Dag 2
Sør-Trøndelag hvert
I dag, etter frokost skal vi «Ut i det blå». (Ingen felles lunsj i
år siden 1994. . Hisdag).
torien er hentet fra
vår felles nordiske
Dag 3
Etter frokost er det tid for avreise. På brygga nedenfor hotellet
historie og er en del
går det hurtigbåt til Flåm. Turen tar ca. timer og dere møter
av den store Nordisbussen på brygga i Flåm. Båten er nok før bussen så kos dere littt ke krigen først på
i Flåm, kjøp dere en lunsj, så kommer bussen og kjører oss til
1700-tallet.
Lærdal og Lindstøm Hotel. Felles middag/buffet om kvelden. Dere
e
må ta en tur ut å gå gjennom Lærdalsøyri og føle på stemningen..

Dag 4
En god frokost før avreise og vi setter kursen hjemover, over fjel-Tlf:via67Begna91 20 50
let, felles lunsj i vakre varierte Valdres. Fortsetter
+47 67 97 18 32
dalen, Sollihøgda og tilbake til utgangspunktet. Telefaks:
E-post: post@fcturistbusser.no
web: fcturistbusser.no

Opplevelsesrike dager i pinsen!
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TUR 2126

Avgang:
27/5 og 4/8 2022

6 DAGER

BORNHOLM—
SOLSKINNSØYA

Kr.9.600
Avgang 27/5

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.

12

Kr. 10.150
Avgang 4/8
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 4.august
blir det noe forandring
på dagene, men
programmet inneholder
det samme.

Dag 1
Avgang 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,
g,
Malmø og ned til Ystad. Her tar vi en av Bornholmsfergene som har
avgang kl. 18.30. Vi ankommer Rønne ca. kl. 19.50. Videre til
Strandhotel Balka Søbad for innsjekking. Alle værelsene er
moderne utstyrt, lyse og vennlige med egen terrasse. Vi får servert
middag. Resten av kvelden til egen disposisjon.
Dag 2
Denne dagen er avsatt til fri disposisjon for dem som ønsker det.
Etter frokost blir det anledning til en frivillig tur til Swaneke, som err
Danmarks østligste by. I 1974 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
nGadegård 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 3
Vi begynner dagen med frokost på hotellet. I dag arrangeres det
g
rundtur på Bornholm. Vi besøker det gamle silderøkeriet i Hasle, og
es
kan iaktta de gamle røkeritradisjonene. Turen går videre langs Gines
Minde. Neste stopp blir Hammershus festning, som ble bygget på
1200-tallet av erkebiskopen i Lund. Deretter går turen til Sandvig,
før vi reiser videre til Allinge for lunsj på Nordbornholms Røkeri. Herr
blir det smak av alle spesialiteter på øya inkl. 1 øl/min.vann. Så blirr
det tid for shopping. Turen går langs den ”Bornholmske Riviera” til
Gudhjem. Gudhjem er en malerisk by med sydlandsk preg. De
spesielle 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 Bornholmerakevitten. Her blir det omvisning m/
prøvesmaking, samt kanskje en handel. Tilbake på hotellet får vi
servert middag. Kvelden ellers til egen disposisjon.
Dag 4
Etter frokost på hotellet begir vi oss ut på tur til festningsøya
Christiansø, som ligger 1 times båttur nordøst for Gudhjem. En lokal
al
guide møter oss på øya. Festningen ble anlagt i årene 1684-86, og
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
d
anlegget. Oppholdet på øya varer snaue 3 timer. Da er det også tid
til å spasere rundt på øya (som ikke er stor) og tid til lunsj på øyas
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 5
Etter frokost på hotellet tar vi farvel med Hotel Balka Strand for
s
denne gang og setter kursen mot Rønne, hvor Bornholmstrafikkens
ar
ferge har avgang. Vi ankommer København ved lunsjtid, hvor vi tar
en frivillig lunsj. Herfra har DFDS avgang kl. 14.10. Båten går via
Frederikshavn 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 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 135
Tur nr. 139

STIKLESTAD MED HEILAG OLAV,
RØROS MED ELDEN,
RENDALEN
MED
BREDA BULL
4 DG.
UT I DET
BLÅÅÅÅÅ!!!!

Avgang:
Avgang:
31/7-2021
28.juni
2022
1/7-2021

Kr.7595,-

Kr. 7.895,Med 3 perler på en snor i løpet av 4
Prisen inkl: Buss, 4
dager blir turen til et opplevelsesdager halvp. + 2
Prisen inkl:
Buss,
Nå senari
har vi levd
restriksjoner
og og bli med. lunsjer
avmed
de sjeldne!
Kom
div.guider,
3
døgn
m/
1/2
pensj. og
anbefalinger
endaHeilag
et år. Olav” er kjernen i
Olavspelet,
“Spelet om
litt til, kos ogElden,
hygge.
Breda Bull, og
festivalen
“Olsokdagene
på
Stiklestad”
Ratvolden
Tillegg for enkeltrom
La oss gjøre noe spennende!!!
kr. 1.420,Tillegg:
som arrangeres hvert år i slutten av Enerom
kr. 1.050,-.
klubbens medlemVi reiser
på tur «Ut
i det blå».
juli. Spelet
utvikles
fra år til år og har FC
mer får rabatt på
4 dager
skal vi kose
oss
sammen
kr. 350,et
magisk
grep
på
sitt
publikum.
Til
Dele fine opplevelser.
nå mat.
har (1/2
overpensjon
800 000
Deilig
+). personer sett forestillingen
om Olav Haraldssons fall
Finne
nye reisevenner,
møte
gamle kjente.
påigjen
Stiklestad,
som oppføres på NorDet er jo så lenge siden vi har sett hverandre!
dens største og eldste friluftsteater siden 1954.
lag 700 personer er inVi reiser
fra Oslo Om
kl. 09.00
Seng
og mati er
hver dag.forestillingen.
volvert
oginkl.
omkring
Vi tar
med oss reiseleder
Eili også, står på sceProfesjonelle
skuespillere
(mulig vi må holdes litt i øra?)
nen sammen med amatører. Orkestesammensatt av profesjoDaret
må er
du også
ta med:
Godt
humør
reiselyst.
nelle
ogogamatører.
Kamera er en god venn for minnene.
Du kan ta med ID, evt. Coronapass, hvis det er
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.

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 9 20 50
E-post: post@fcturistbusser.no
web: fcturistbusser.no

Hjertelig velkommen.
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TUR 123

SKAGEN MED COLOR SKAGEN
HOTEL OG SUPERSPEED

Avgang:
23/5, 22/8, 29/8
og 5/9 —2022

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 1880og 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.
”SuperSpeed” har avgang kl. 12.45 og vi finner gode tilbud i
skipets tax-free butikker, vi nyter på nytt buffeten i
restauranten under overfarten og utsikten over hav og
skjær. Ankomst Larvik kl.16.30 og på gode veier er
vi tilbake i Oslo ca. kl.19.00.

15

Kr. 5.595,-

Prisen inkl: Buss,
2 overnattinger
m/halvp., guide i
Skagen.
Enkeltromstillegg
kr. 800-.

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. Innlandet med Mosjøen, Mo i
Rana, Saltfjellet, Fauske, Hamarøy med Hamsun.
Lofoten med Svolvær, Henningsvær, Kabelvåg og
Å. Båttur Svolvær-Skutvik. 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.
Avskjedsmiddag på Tyholttårnet i Trondheim.

Velkommen
16

Kr. 19.995,Prisen inkl: Buss,
overnattinger
m/pensjon som
beskrevet.
Båtturer og guider
Tillegg:
Enkeltrom kr. 3.600,-

Avgang:
11.juni- 2022

Dag 1.
11.juni
Oslo forlates kl. 08.00. E6 forbi Hamar og Lillehammer, til lunsj på Euro-Stop, Dombås. Overnatting på
Svandiv Nidelven i Trondheim. Tidlig ankomst til byen gir god tid til litt utforskning på egenhånd, både
før og etter middag.
Dag 2.
12.juni
KL. 08.00 er en fin tid å komme seg ut på E6 igjen og la den lede oss forbi Steinkjer, Snåsa og til Heia
for enkel servering. Langs Namsen og frem til Mosjøen, Fru Haugans Hotell, for lunsj. Over el. gjennom
Korgenfjell, forbi Mo i Rana, til Saltfjellet med Polarsirkelen og kort stopp. Siste etappe frem til Fauske
Hotell. Middag og overnatting.
Dag 3.
Kl. 09.30 sitter vi igjen i bussen og følger E6 via Mørsvikbotn, Innhavet, Ulfsvåg og til Korsnes hvor vi
ferjer over til Løddingen. Her møter vi vår Lofotguide som tar oss på en interessant runde før vi
avslutter dagens busstur i Svolvær. Middag og overnatting, på Thon Hotel Lofoten.
Her bor vi i 3 netter.
Dag 4,og 5
Lofoten med lokalguide og arrangement. Vi skal bl.a. besøke Lofotkatedralen i Kabelvåg, Henningsvær
byr på Lofotgalleriet, Th. Holmboe og mange lokale kunstnere og et idyllisk sentrum. Besøke Borg,
Lofotr Vikingmuseum.
Hele Lofoten på langs til sydligste spissen med Å. Lofoten Fiskerimuseum med trankokeri. Dagens lunsj
bys på Å Bryggerestaurant som serverer ”Havets Delikatesser”. Reine må beskues. Dere får også
mulighet til å på egenhånd ta en båttur inn Trollfjorden, båten går fra kaia rett ved hotellet.
Dag 6 16.juni
Ferge Svolvær-Skutvik, denne flotte fergeturen tar 2 timer.
Før vi setter kursen mot Bodø skal vi i dag besøke Hamarøy hvor vi møter Knut Pedersen Hamsuns rike.
Vi skal besøke Hamsunsenteret og heimen hvor han vokste opp. Så setter vi kursen mot Bodø og Thon
Hotel Nordlys for overnatting og middag.
Dag 7 17.juni
Avreise Bodø kl. 09.00 og rett til Saltstraumen. Verdens sterkeste malstrøm. Ta med fiskestang for her
kan man ikke unngå å få fisk dersom strømmen er på det gunstige. En enkel servering her - noe med
fisk selvfølgelig. Men vi må videre. Innom Glomfjord med stort kraftverk hvor Norsk Hydro produserte
fullgjødsel nok til å dekke hele landets forbruk. Forserer ”under” Svartisen. En arm av denne, Engabreen, går nesten ned i Holandsfjorden, kort fotostopp for denne. På Forøy finner vi en ferge som tar 10
min. over til Ågskardet. Med ½ t kjøring venter neste ferge i Jektvik og bruker 60 min. over til Kilboghamn. Gjennom flott Nordlands-natur til Mo i Rana. Her skal vi bo på Scandic Meyergården Hotell.
Dag 8 18-19.juni Brønnøysund
Avreise Mo kl. 10.00, ut mot kysten igjen til Rv.17. Fjorder, høyder, knauser og fjell frem til Nesna. Bilferge fra Nesna 25 min. til Levang og kort kjøring til Sannessjøen. De 7 søstre beskues med andektighet innen vi ankommer Alstahaug (inkl.). Historikken med Petter Dass må gjenoppfriskes, prestegården,
kirken, bautasteinen og det relativt nye informasjonssentret. Tjøtta blir neste stopp for å vente på en
ferge til Forvik, et 50 min. seilas. Dagens 3. ferge finnes i Andalsvågen, og bruker bare 20 min. over til
Horn. Herfra kort kjøring til Thon Hotel Brønnøysund for middag og innsjekking.
Dag 9
Før eller etter frokost går bussen ut til Torghatten for en kort spasertur opp til det legendariske hullet
som går tvers igjennom ”knotten”. Det må oppleves. Så tilbake til hotellet og evt. frokost. Kl. 17.45
drar bussen med oss til Hildur’s Urterarium. Her får vi omvisning, historie og en velanrettet servering
hvor aftenen går altfor raskt. Med bussen tilbake til hotellet hvor en god seng venter og alle dagens
opplevelser kan følge oss inn i drømmeverdenen.
Dag 10
20. juni
Kl. 08.45 går bussen til Vennesund. En 20 min. fergetur til Holm. Fremdeles langs Rv 17 forbi Foldereid
med avkj. til Rørvik. Høylandet i Revyrikets høyborg passeres. Rv.17 leder oss så til Namsos, Vi må utforske denne byen litt på egen hånd, og kanskje er vi sultne, så en time må vi ha. Fortsetter via
Steinkjer til Trondheim hvor vi jo var turens første natt, og således kan fullføre hva som ikke ble gjort
da. Avskjedsmiddag på Tyholttårnet i Trondheim
Dag 11
21.juni
Ut på veien igjen kl. 08.00 og finner E6. Følger denne gjennom frodige Trønderbygder til Ulsberg. Følger
hele Østerdalen syd med storgårder i fleng forbi Elverum til Myklegard som serverer dagens lunsj.
Romedal, Eidsvoll og til Oslo hvor det kreves flere dager til å sortere og fordøye alle turens inntrykk.
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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,
ø, for å
avslutte med godbiter i fjelle
fjellet.
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Avgang:
20/6 og 15/8 - 2022

Kr. 11.395,Inkl: Buss,
Help. Unntatt dag 3,
båttur og guider som
beskrevet.
Tillegg:
Enkeltrom kr. 1.495,-

Dag 1.
mr.
Avgang 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
e
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. Smia i Undheim err
ar
omdisponert til museum. Smiugarden gir oss litt åndelig føde. Tar
ut mot kysten, følger denne langs Jærens Rev, forbi Sola og inn til
Thon Hotel Maritim i Stavanger. (På turen 15/8 bor vi på Clarion
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 Valberg-tårnet 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
d
palmer og eksotiske planter. Her nyter vi freden, blomstene, god
0.
mat og nydelig utsikt over sjøen. Tilbake på hotellet ca. kl. 22.00.
Dag 4
Frokost, og kl. 08.15 må vi sitte i bussen for å få båt kl. 09.00
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
e
skipper forteller hva vi passerer, og ombord anledning til å kjøpe
kaffe, småretter m.m. Skilt med Lysebotn forteller, at ca. 2 1/2 tt..
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 Setesdalen, lett lunsj i Valle, og nordover til
Bykle, hvor Hovdestøylen 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. Nordøsttover langs Møsvatn, ned forbi Maristijuvet, Vemork, Vestfjorddalen
en
n
med Rjukan, kort beinstrekk. Tinnsjøen, Austbygd Tinn. Her finner
err
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 ved 16.00-17.00 tiden.

HJERTELIG VELKOMMEN
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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.

Dag 1.
Avgang 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 verdens 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 kalt verden vakreste
togreise. Strekningen en vei er 20 km med en høydeforskjell på 867 meter. Under togturen får vi en herlig
utsikt over Flåmsdalen, hvor vi ser Rjoandefossen
stuper loddrett utover Vibmesnosi, Kjosfossens 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.
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Avgang
14/6—2022

Kr.5.570,Inkl: Buss,
2 overnattinger
m/helpensjon, båt og tog
Tillegg enkeltrom
Kr. 450,-

TUR 135
Tur nr. 2123

STIKLESTAD MED HEILAG OLAV,
RØROS med
MED ELDEN,
Skagen
Color Skagen Hotel
RENDALEN MED BREDA BULL
4 dager

Avgang:
Avgang:
31/7-2021
7/6
- 2022
1/7-2021

Kr.7595,-

Rett syd for odden der Kattegat og Skagerak møtes
Kr.6.230 ,Med
3 perler
på enby,
snor
i løpet
avher
4 er
ligger
Danmarks
nordligste
Skagen.
Lyset
Prisen inkl: Buss, 4
noedager
helt spesielt
som stråler
hele området fra
blir turen
til etover
opplevelseshalvp. + 2
Skagen
i nord
Ålbæk
i syd. Lysforholdene
bak- dager
Prisen
inkl: Buss,
senari
avtilde
sjeldne!
Kom og bliermed.
lunsjer
div.guider,
grunnen for at utallige kunstnere har oppholdt seg herOlavspelet,
halvp., Elden,
Jesperhus
“Spelet
om
Heilag
Olav”
er
kjernen
i
m/lunsj.
og funnet inspirasjon til sine malerier.
Breda Bull, og
Enkeltromstillegg
festivalen “Olsokdagene
på Stiklestad”
(Skagenmalerne).
På denne turen benytter
vi oss av Ratvolden
kr. 1.185-.
Fjordline
utreise og Color
Lineår
påi returen.
som på
arrangeres
hvert
slutten av Tillegg:

juli. Spelet utvikles fra år til år og har
et magisk grep på sitt publikum. Til
1 dag
nå har over 800 000 personer sett foAvreise Oslo kl. 10.30. Vi kjører på gode veier til Langesundrestillingen
hvor Fjordline harom
avgang
kl. 14.30.
Mulighet for
Olav
Haraldssons
fall
shopping om bord. Vi ankommer Hirtshals kl. 19.00, tar
på
Stiklestad,
som oppføres
på Norplass
i bussen
og kjører til trivelige
Color Hotel Skagen.
Vi
sjekker
inn
på
våre
rom
og
gjør
oss
kjent
med
hotellet.
dens største og eldste friluftsteater siMiddag på hotellet om kvelden. Super Speed.
2 dag
den 1954. Om lag 700 personer er inEtter god frokost på hotellet, tar vi turen til sentrum av
volvert
i og
omkring
forestillingen.
Skagen,
en levende
fiskerby,
som vi kan
sammenligne med
Svolvær
i Lofoten. Hyggelig
småbymiljø. Vi harstår
anledning
Profesjonelle
skuespillere
på scetil å oppleve Skagen Museum, Anchers hus, Drachmannsnenforsammen
Orkestemuseet,
ikke å glemmemed
Grenenamatører.
med «Sandormen».
Vi
får lokalguide i Skagen. Etter rundtur med guiden i denne
ret er byen
også
sammensatt
sjarmerende
får vi
litt tid på egenhåndav
før viprofesjoreturnerer
tilbake og
til hotellet
enten i buss eller til fots for de som
nelle
amatører.
ønsker det. Middag på hotellet om kvelden.
3 dag
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
Etter god frokost sjekker vi ut fra hotellet og setter kursen
mot Hirtshals hvor Color Line, SuperSpeed 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
Tlf: 67 91 20 50
i bussen og setter kursen tilbake til utgangspunktet.

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.

Telefaks: +47 67 97 18 32
E-post: post@fcturistbusser.no
web: fcturistbusser.no
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TUR 135

TUR 2135

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

ST. HANSFEIRING
PÅ RØROSVIDDA!

Avgang:
Avg:
20. 31/7-2021
juni 2022
1/7-2021

Kr.7595,Kr. 9.960,-

Med 3 perler på en snor i løpet av 4
Prisen
inkl:Buss,
Buss,
Fem
opplevelsesrike
dager i
Prisen inkl:
4 4
dager
blir turen til et opplevelsesdager
halvp.
+2
netter på
Vauldalen
senaritempo
av de sjeldne!
Kom og bli med. lunsjer
Fjellhotell
4 frokoster
div.guider,
sakte
på Vauldalen
- ikke dag 1, 4Elden,
lunsjer
Olavspelet,
“Spelet om Heilag
kjernen i Breda
- ikke dag
5, 4
Fjellhotell!
somOlav”
vil gierdeg
Bull,
og
middager - ikke dag
festivalen “Olsokdagene på Stiklestad” Ratvolden
5. Båttur på
balsam
for
kropp
og
sjel
Femundsjøen. Guidet
som arrangeres hvert år i slutten av Tillegg:
omvisningkr.
på 1.050,-.
Røros.
Enerom
juli. Spelet utvikles fra år til år og har Guidet omvisning i
Røros kirke, entrè
et magisk grep på sitt publikum. Til
Aukrustsenteret. Dans
levende musikk 3
nå har over 800 000 personer sett fo- til
kvelder. Trubadur i
Volldalskoja. Guide på
restillingen om Olav Haraldssons fall
dagsutfluktene.
på Stiklestad, som oppføres på NorTillegg for enkeltrom
dens største og eldste friluftsteater si- kr. 1.240,-.
den 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.
Kl. 08:30 Avreise 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.
Utflukt til Femunden. Vi reiser etter frokost 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.

Dag 3.
Utflukt til Røros. Vi er med på omvisning i Røros kirke. Det prektige byggverket formelig
skinner etter restaureringen. Etterpå blir det tid till å rusle rundt i alle de koselige butikkene
før vi drar tilbake til Brekken. Neste stopp er Skolegården, en gammel skysstasjon og
ferdasgard. Det vil si at bonden pliktet å holde fire hester til 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 til en av Brekkens
mest sentrale gårdsbruk. Der ble den første telegrafen bygget og eieren Per Skott ble postbonde. Da prins Carl passerte bygda, fikk han servert lunsj på Skottgården. Det får vi også.
En smakssymfoni av lokale råvarer og som avsluttes 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
viktig hesten var for distriktet. Etter lunsjen fortsetter vi hjem til hotellet. Dagens middag
serveres i spisesalen etterfulgt med sosialt samvær i peisestua.
Dag 4. St. Hansaften.
I dag skal vi enda høyere opp på fjellet! Setter kursen nordover på riksvei 705 opp til Langsvola, veiens høyeste punkt 920 moh. En fantastisk utsikt venter oss! Vi fortsetter gjennom
et frodig senterområde og får et innblikk i seterdrift, fiske og bruk av naturens goder. På
hjemveien tar vi turen til tradisjonsrike Kalsa Gårdsbakeri. Der foregår baksten på gammelmåten med elting, 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
(kaffebrød). 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 alltid velstelt, rent og i
orden selv om det var bitte lite. De fortalte: «Vi hadde lite, men nok til å ha det godt! Ikke
fraus vi! Ikke svalt vi!» Vi får høre om den samiske kulturen og hvilket matfat innsjøen
Haugatjønna var for folket i Brekken. Vi besøker også «Bua», et sted der tiden har stått
stille, og den fullverdige gamle butikken er som tatt ut av historien og igjen åpnet i all sin
sjarm og glans. Minnene om gamle dager strømmer på...! Vi drar tilbake til Vauldalen for
lunsj. Ettermiddagen til egen disposisjon. Til middagen dropper vi finstasen. Med hest og
vogn, triller vi innover skogen og opp til den flotte Volldalskoia. I et hus bygd av tømmer og
stein, tuftet på gamle byggetradisjoner, blir det en helt spesiell stemning rundt bålet.
Uansett vær så feirer vi St. Hans tørt og lunt ved bålet inne i den koselige koia. Med god
musikk og visesang, serveres et utsøkt måltid fra fjellets eget spiskammer. Etter festkvelden
blir vi hentet av hestene som trekker oss tilbake på hotellet.
Dag 5. 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.
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TUR 113

ATLANTERHAVSVEIEN

Avgang:
4/7 og 8/8—22

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 orkanerr under
bygging av Atlanterhavsveien før
den ble åpnet i 1989. Rundt år 1900
0
bodde det hele 120 mennesker på
disse forblåste holmene. De livnærte
te
fisk.
seg
g av fiske og
g tørking
g av fisk

Kr. 10.695,
Inkl: Buss,
5 overnattinger
m/helpensjon,
båtturer, guider.

Enkeltromstillegg
kr. 2.300,-.

Hjertelig velkommen
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Dag 1
Avgang fra Oslo kl. 12.00. Turen går langs Mjøsa og med stans for kaffe på Rudshøgda. Forbi Hamar og Lillehammer, opp Gudbrandsdalen til Ringebu og veien opp
p
Venabygd til Venabu Fjellhotell hvor vi skal overnatte. Middag og senere musikk og
g
hyggelig sosialt samvær.
Dag 2
m
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 gårr
g
igjennom Dovrefjell Nasjonalpark med Kongsvold Fjellstue, hvor lunsjen inntas og
n
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 bysamfund er bygd over 3 øyer: Kirkelandet,
Innlandet Nordlandet. For få år siden utvidet med en 4. øy, Frey kommune.
e
Sammen med sund og bruer danner dette et festlig bysamfunn. Vi skal overnatte
og spise middag på sentralt hotell. Kvelden til fri disp.
Dag 3
p
Etter solid frokost, båttur til fiskeværet Grip. En tur på 3 timer. Fiskeværet Grip
e
er fantastisk. Fra nesten fullstendig forfall etter fraflytting er de små trehusene
og naustene fullstendig restaurert sammen med den gamle rødmalte stavkirken
en
fra år 1300. Grip er omgitt av nærmere 80 holmer og skjær. Vi er tilbake i
n,
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
å
på
kraftige orkaner forsøkte å hindre byggingen av veien som i dag svinger seg p
m
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
de
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 Seilet Hotel.
Middag på byen etter en liten byrunde.

Dag 4
Frokost og avreise. Ferge over til Vestnes, en fin tur over Romsdalsfjorden og
g
videre over Ørskogfjellet til Ålesund. Spesiell by i sin særegne jugendstil. Vi
en
de
skal bo på Thon 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
ge
«ja-benker» underveis.
Dag 5
Etter tidlig frokost reiser vi over Spjelkavik, langs Romsdalsfjorden til Åndals-nes. Med sikker buss og sjåfør klatrer vi opp Trollstigen, et unikt veiprosjekt..
Utsikten er praktfull og vi ser over Isterdalen - med Karitind, Dronningen,
.h.
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.
ed
Videre berømte Ørneveien til Geiranger. Her inntas lunsjen. Flydals-juvet med
det berømte Geirangermotivet er alltid en virkelig opplevelse. På veien over
tli.
Strynefjellet tar vi, ifall godvær, en tur oppom Dalsnibba og så videre til Grotli.
å gode
Denne turen vi nå har gjort kalles for «Den Gylne rute» og det med rette. På
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

146

Vestkapp og «perlesanking»
i Sogn og Fjordane
Vestkapp er Vestlandsets svar på Nord
Norges Nordkapp, der det troner
Majestetisk over det meget fryktede
Stadthavet med sine mange skipsforlis.
Breemuseet, Bokbyen (Fjærland),
Astruptunet, Loen, Briksdalen m.m
er også destinasjoner som vekker
nysgjerrighet. Joda, vi har plukket og
komponert et fullverdig
gp
produkt!

Avgang:
11.juli—2022

Kr. 10.290,Inkl. buss, help.,
båtturer og guider.
Enkeltromstillegg
kr. 2.150,-.
Grupper avgang
etter avtale.

Velkommen til dette eventyret
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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
n
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
Mannheller. Derfra kort kjøring til Sogndal for innsjekking
i HofslundFjord Hotel. (Her er det ikke heis). Middag og
n
en liten sparertur for «å ta på» huset hvor Gjest Baardsen
Sogndalsfjæren (1793-1849) holdt til.
Dag 2.
God frokost og kl. 09.30 er vi i gang med bussen til
Fjærland hvor vi besøker ”Bokbyen” med Mundal Hotel i
sin midte. Kanskje finner du nettopp den boken du har lettt
efter lenge. Bremuséet må studeres inne i bygningen som
ark. Sverre Fehn har tegnet. Litt mat må vi ha, og besøkerr
Brævasshytta rett under Bøyabreen. Skulle breen ”kalve”
mens vi spiser, ja så blir vi et minne rikere. Gjennom
tunnel 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..
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 et av fastlandsnorges vestligste punkt,
Vestkapp, som et fasinerende innslag. 496 m.o.h. som vi
befinner oss på, gir underlige fornemmelser der vi speiderr
vestover ut i intet. På tilbaketuren tar vi innom Ervik, et
lite idyllisk fiskersamfunn. Stad Hotel, Leikanger, venter
på vårt innrykk med middag og overnatting.
Dag 4.
Umiddelbart etter frokost møtes vi i bussen kl. 09.15 med
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
tidlig på 1100-tallet bygget Benediktinermunkene et
kloster 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 til
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.

HJERTELIG VELKOMMEN
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TUR 135
Tur nr. 2155

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

Avgang:
Avgang:
31/7-2021
17/7-2022
1/7-2021

5 dager

Bli med til et av Norges vakreste reisemål,
Lofoten.
kan man
verdens
Med 3Her
perler
på utforske
en snoreni av
løpet
av 4
mest
spektakulære
øygrupper,
hvite
sanddager blir turen til et opplevelsesstrender, majestetiske fjell, fantastisk sjømat og
senarilokalbefolkning.
av de sjeldne!
Kom og
hyggelig
Her gjelder
det bli
å hamed.
“Spelet
om
erlagre
kjernen
kameraet
klart
slikHeilag
at man Olav”
rekker å
flest i
mulig
minner
om
den
vakre
naturen
og
den
festivalen “Olsokdagene på Stiklestad”
nydelige utsikten. Mange husker kanskje Arne
som
arrangeres
hvertår år
i slutten
av
som
jobbet
hos oss for noen
siden,
han møter
Spelet utvikles
fravår
årsjåfør
til årpåog har
ossjuli.
på flyplassen
og skal være
turen.
et magisk grep på sitt publikum. Til

Kr.7595,-

Kr. 10.480,-

Prisen inkl: Buss, 4
dager halvp. + 2
Inkl:div.guider,
Buss samt
lunsjer
arrangement
og
Olavspelet, Elden,
pensjon
som
Breda
Bull, og
Ratvolden
beskrevet.
Tillegg:
Enerom kr. 1.050,-.

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.

Dag 1 17.juli
Etter en ﬁn ﬂytur til Evenes, kjører vi via Lofotens fastlandsforbindelse
Lofast til Svolvær – der et 4 døgns opphold på ﬂotte Thon Hotel Lofoten
venter oss. Herfra skal vi sammen med en lokal guide utforske eventyrriket Lofoten med sine maleriske ﬁskevær og sine staute fjelltopper. Flere
re
tr
spennende museer og lokale kunstnere besøkes. Bl.a. kan vi nevne Lofotr
- vikingmuseet på Borg, "Smeden i Sund", Norsk Fiskeværsmuseum på Å,,
ett
samt idylliske Kabelvåg og fascinerende Henningsvær. Middag på hotellet
om kvelden.
Dag 2 18.juli
Frokost på hotellet. I dag blir det utﬂukt til det ﬂotte Vikingmuseet Lofotr.
rr..
Her får vi oppleve en rekonstruert høvdingegård med vikingtiden i et
arr
levende miljø. Kjenne lukten av tjære og bål. Høre historien. Vikingene har
ventet på oss i mer enn 1000 år. Deretter kjører vi til fascinerende
Henningsvær som ligger knappe 30 minutters fra Svolvær, og veien ut err
helt magisk – der får vi noe tid på egenhånd. Henningsvær er stedet Vår
Herre lot bygge uten hjelp av nivelleringsingeniører og arkitekter. Så
velkommen til Norges mest berømte særpregede ﬁskevær av mange kaltt
Nordens Venezia. Tilbake til hotellet for middag om kvelden.
Dag 3 19.juli
et
Frokost på hotellet. I dag skal vi på heldagstur. Vi tar turen helt ut til Å, det
Det brinner en Eld
k
kjente ﬁskeværet som også er Lofotens endepukt. Her besøker vi Norsk
er et norsk, histoFiskeværsmuseum, der får vi vite mer om «Livet» i ﬁskeværene fra 1840risk musikkspill som
1960, Lofotﬁske de siste 250 år. Vakre landskap, barske fjell og frodige
har blitt oppført
bygder oppleves underveis. Dagens lunsj på idylliske Reine. Vi besøker
også «Smeden i Sund», Tor-Vegard Mørkved. Retur til Svolvær på etterutendørs på Røros i
middagen og felles middag på hotellet.
Sør-Trøndelag hvert
Dag 4 20.juli
år siden 1994. . HisFrokost på hotellet. I dag tar vi en formiddagstur til Kabelvåg, det eldste
torien er hentet fra
n,
ﬁskeværet i Lofoten. På veien stopper vi ved kirkestedet Lofotkatedralen,
vår felles nordiske
de
deretter tar vi en pause både i Kabelvåg sentrum og i Storvågan, der både
Galleri Espolin, Lofotakvariet og Lofotmuseet med sin ﬂotte båtsamling.
historie og er en del
ag
Tid til å rusle rundt på egenhånd. Ettermiddagen fritt i Svolvær og middag
av den store Nordispå hotellet om kvelden.
ke krigen først på
Dag 5 21.juli
1700-tallet.
a
arr
Frokost på hotellet og deretter tar vi farvel. Igjen henter bussen oss og tar
ngtt
oss med til Flesnes og tar fergen videre til Refsnes. Herfra er det ikke langt
igjen til Hemmestad Brygge, en okergul perle ved havet, hvor tiden har
g
stått stille i 200 år. Det gamle handelsstedet har et bryggerhus, krambu og
handels- og postkontor. Etter besøket her kjører vi vider over til Hinnøya,,
Norges største øy, hvor vi ﬁnner Harstad. Her tar vi en fotostopp før vi kjøø-7 91Etter
20 50
5
rer til ﬂyplassen på Evenes og tar Osloﬂyet med avgang Tlf:
kl. 15,40.
1,5
time lander vi på Gardermoen, og tar plass i bussen somE-post:
tar osspost@fcturistbusser.no
de siste
web: fcturistbusser.no
milene tilbake til våre påstigningssteder.

Hjertelig velkommen
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TURnr.
135
Tur
112

5 dager

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

HARDANGER - ROSENDAL
BERGEN - NÆRØYFJORDEN

Avgang:
Avgang:
31/7-2021
18.juli 2022
1/7-2021

Kr.7595,-

Kr. 9.495,Med 3 perler på en snor i løpet av 4
Hardanger, en opplevelse hele året. Her møtes vi
Prisen inkl: Buss, 4
blir
turen til
et opplevelsesav dager
snødekte
fjelltopper,
majestetiske
fosser, isblå
dager halvp. + 2
Inkl: Buss, help., bortsett
senari
avNorges
de sjeldne!
Komfinner
og bli
div.guider,
fjorder
m.m.
eneste Baroni
vi imed. lunsjer
fra dag 3,
båtturer,
Olavspelet,
Elden,
Rosendal.
guider
m.v.
“Spelet om Heilag Olav” er kjernen i Breda Bull, og
Vestlandets
hovedstad,
Bergen med
den har å
festivalen
“Olsokdagene
påaltStiklestad”
Tillegg
Ratvolden
tilby.
Enkeltrom kr. 2.200,som arrangeres
hvert
år i slutten
av Tillegg:
Nærøyfjorden.
Det var her
Norgesvennen
keiser
Enerom kr. 1.050,-.
juli. Spelet
utvikles
frainntrykkene
år til år og
har
Wilhelm
ikke klarte
å stå imot
og falt
på et
knemagisk
og utbrøtgrep
«MIN på
GUD;
HVA
ER DETTE».Til
sitt
publikum.
Bli med for å oppleve dette!
nå har over 800 000 personer sett foDagrestillingen
1
om Olav Haraldssons fall
Avgang Oslo kl. 09.00. Via Drammen, Kongsberg og til Notodden
for en
kaffepause. Vi fortsetter
via Seljord, Vinje,
påliten
Stiklestad,
som oppføres
på HaukeliNorgrend og tar dagen lunsj på Haukelifjell. Herfra går turen til
dens
største
og eldste
friluftsteater
siOdda
og Rosendal.
Vi overnatter
på Rosendal
Fjordhotell.
Middag
kl. 19.00.
den
1954. Om lag 700 personer er inDag 2
Vi starter
dagen imed
på Baroniet
kl. 10.00.
volvert
ogomvisning
omkring
forestillingen.
Det blir lunsj på Rosendal Fjordhotell før vi drar bort til kaia for å
Profesjonelle
står
på sceta hurtigbåten
til Bergen, skuespillere
(ca. 2 timer og 30 min).
Bussen
bruker
litt lengre
tid, så vimed
ankommer
Bergen uten bagasje
og
nen
sammen
amatører.
Orkestekan kose oss litt på egenhånd før vi møter bussen og sjekker inn
ret erNeptun
også
sammensatt
avkl. profesjopå Scandic
Hotel,
midt i byen. Middag
19.00. Så må
vi ut på by`n, ikke glem at vi er i Bergen, ta med paraply.
og amatører.
Dagnelle
3
Etter frokost, kl. 10:00 møtes vi ved hotellet for sightseeing. Vi
opplever en del av Bergen, som Bryggen, Gamle Bergen,
Håkonshallen, Hanseatermuseet, m.m. (Fløibanen, Akvariet og
Det brinner en Eld
Trollhaugen må tas på egen hånd). Ingen felles lunsj i dag og
er et norsk, histoettermiddagen til fri disposisjon. Middag på hotellet kl.19.00.
risk musikkspill som
Dag 4
har blitt oppført
Vi tar farvel med Bergen etter frokost. Turen går via Dale til
Voss og vi stanser ved den gamle steinkirken. Fra Gudvangen
utendørs på Røros i
langs Nærøyfjorden. En unik båttur. Det var her Norgesvennen
Sør-Trøndelag hvert
keiser Wilhelm ikke klarte å stå imot inntrykkene og falt på kne
år siden 1994. . Hisog utbrøt «MIN GUD; HVA ER DETTE». Kommer til Flåm, tar
torien er hentet fra
dagens lunsj på Sognaporten. Lærdalstunnellen til Haabakken.
vår felles nordiske
Fortsetter videre langs Lærdalselva til Borgund, her tar vi en
historie og er en del
liten stopp så de som ønsker det kan kan se på den flotte stavav den store Nordiskirken. (omv. ikke inkl). Over Filefjell med Thomaskirken. Ned
ke krigen først på
fra fjellet og forbi Øye Stavkirke. I vakkert landskap langs
1700-tallet.
Vangsmjøsa, Slidrefjorden og frem til Fagernes hvor vi skal
overnatte på Scandic Valdres. Kl. 19.00 møtes vi og samlet på
«by`n» for middag og sosialt samvær som en fin avslutning på
turen.
Dag 5
Bygdebyen kan etter frokost utforskes. Utsjekking
Tlf: og
67avreise
91 20 50
kl.11.00. Kurs mot syd og med friv. kafferast påE-post:
Nes i post@fcturistbusser.no
Ådal. Sis-te etappe over Hønefoss, og Oslo ca. kl.14.30. web: fcturitbusser.no

Hjertelig velkommen
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TUR 2134

BAARDSHAUG HERREGÅRD
M/TRONDHEIM,
GRUVENE PÅ LØKKEN OG
THAMSHAVNBANEN
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 en særpreget herregård og
et unikt syn på landsbygda, den gang som
m
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 Louis-seize-stil. Innredningen
og utsmykningen fra alle deler av verden
forteller mye om mannen som bodde der.

30

Avgang:
26/7-2022

Kr.6.495,Inkl: Buss, 3
overnattinger
m/frokost, 3 middager,
2 lunsjer, guider og
inng. som beskrevet.
Tillegg enerom
Kr. 1.260,-

Dag 1
Avgang Oslo busst. Kl. 09.00. Vi setter kursen nordover via Lillehammer, Gudbrandsdalen, Hjerkinn, Oppdal, Berkåk, Orkanger till
s
Bårdshaug Herregård som venter på oss akkurat i dag. Vi gjør oss
kjent med omgivelsene før middag om kvelden.
Dag 2
God frokost før avreise til Trondheim, den lille, sjarmerende stor-byen, Norges tredje største by. Første besøk i dag er Nidarosdomen
som er verdens nordligste gotiske katedral og Norges nasjonale helliggdom. Bygget fra år 1070 på gravstedet til St. Olav - skytshelgen for
aNorge og vikingkongen som brakte kristendommen til landet. Katedralen sto ferdig rundt 1300. Vi møter vår guide og får omvisning i
Nidarosdomen, fylt med historie og fakta om katedralens 850-årige
historie. Ta inn de imponerende steinarbeidene og det fantastiske
rosevinduet i glass. Tid på egenhånd før man tar plass i bussen og
reiser til Tyholttårnet. Et 124 meter høyt radio- og telekommunikasjonstårn med fantastisk utsikt, og Norges eneste
roterende restaurant. Gulvet i restauranten roterer med en hastighett
på én omdreining i timen. Herfra har man panoramautsikt i alle
himmelretninger. Vi får servert lunsj før vi tar plass i bussen og setter
er
kursen tilbake til hotellet. Tid på egenånd før middag på hotellet.
Dag 3
Etter frokost skal vi idag ut på en liten togtur, nærmere bestemt på
Thamshavnbanen. En nedlagt gruvebane. Thamshavnbanen ble bygd
å
for å frakte malm fra gruvene på Løkken Verk til utskipningshavna på
p,
Orkanger. 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 fra
s
Bårdshaug til Løkken. Togturen tar ca 50 min. og konduktøren gir oss
litt historie om banen underveis.
Ved ankomst Løkken møter vi vår guide som tar oss med rundt i
kt
Gammelgruva forteller både om ulike driftsteknikker som ble brukt
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 rundtt
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
ett
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 stappe» som består av, saltkjøtt
og grovpølse fra lokal slakter, servert 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
Etter frokost tar vi farvel med Bårdshaug Herregård for denne gang.
å
Hjemturen går via Ulsberg, Kvikne med frivillig kafferast underveis. På
a
hjemturen besøker vi også Søberg Gård. Her møter vi gardskjerringa
mi
Maren som i dag driver Søberg Gård, det var hennes oldeforeldre som
1925 kom til gården. Maren har fylt stabburet slik de gjorde det i
gamle 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 lokalmat slik den skal være, i en atmosfære den fortjener.
Mulighet for kaffe og litt å bite i.
Retur tilbake til utgangspunktet.
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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:
25.juli - 2022

Kr. 9.735
Prisen inkl: Buss,
Pensjon som skissert,
båtturer og guider
som beskrevet.
Tillegg:
Enkeltrom kr. 1.850,-

Dag 1
Avreise Oslo kl. 09.00. Reiserute på vår første dag blir over
Notodden og Odda med både en kafferast og lunsj på veien.
Fremme i Rosendal overnatter vi på Rosendal Fjordhotell. Middag.
Dag 2
Vi starter dagen med omvisning i Baroniet og den flotte
hagen. Det blir lunsj på Rosendal Fjordhotell, fergetur fra Utåker til
Skånevik. Ankomst Haugesund. Innsjekking på Scandic Maritim
Hotel. Middag. Ta en tur ut og titt på statuen på kaia ved hotellet,
kanskje drar dere kjensel på dama?
Dag 3
Avreise etter frokost kl. 09.00. Vi besøker først Haraldstøtte-haugen
før vi reiser over til Avaldsnes på Karmøy med omvisning i
opplevelses-senteret. Videre kikker vi på Visnes, et for lengst nedlagt 30 årsgruvesamfunn! 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. Avreise kl. 09.30. Vi
drar nord til Buavåg for ferge ca. kl. 10.30 til Langevåg på Bømlo.
Gjennom vakre landskap, Trekant-brotunnel- sambandet til Stord
og Leirvik. Her kikker vi etter kristtorn som vokser vilt og smykker
landskapet. Stord Verft må beskues. Videre til Mosterhavn hvor vi
tar en pause. Lunsj ikke inkl. i dag. Til Sagviksvåg og ferge til
Halhjem, Nesttun, Indre Arna, Dale, Voss til Stalheim Hotell.
Stalheimskleiva ble i 2021 stengt for trafikk, men ta dere en tur i
hagen på hotellet og se innover i Stalheimsdalen og nedover kleiva.
Dette blir vår siste kveld sammen på denne turen.
Dag 5
Hjemreisedagen, starter med en kjempeperle:
Båttur på Nærøyfjorden, Gudvangen – Flåm.
Med bussen 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.
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PEER GYNT SPELET 2022
M/DALSETER HØYFJELLSHOTELL

Øverst i Espedalen, like under tregrensen, på 930 m.o.h.
med flott panoramautsikt mot Jotunheimen ligger
Dalseter. Hotellet 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.
En vandring i Dalseters korridorer og saler, er en vandring
i historie, kultur, sagn og eventyr. Veggene lekker
historier som en sil....
Å sitte i amfiet på Gålå og se «Peer Gynt» er en storslått
opplevelse i seg selv. – Det er nesten så man ikke tror at
stykket faktisk er så gammelt når man leser det. Det er så
surrealistisk, tar så store vendinger og går så langt ut i
svingene, at det er utrolig å tenke på at det faktisk ble
skrevet i 1867. Vi møter også den sagnomsuste jegeren
Peer Gynt fra Sødorpbygda i Nord-Fron gjennom 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.
Dag 1
Avreise fra Oslo Bussterminal kl. 13.00.
Turen går via Hamar, Brummundal og stans på Rudshøgda for en
frivillig kafferast. Videre via Gausdal, Espedalen med Vis-Knut
heimen og Helvete. Ankomst Dalseter i god tid før middag som
serveres kl. 19.00. Resten av kvelden, tid for sosialt samvær og
kanskje en svingom på dansegulvet?
Dag 2
Det store frokost-bordet står klart fra kl. 08.00 – 10.00. Dagen til
egen disposisjon. Dalseter har et flott turterreng som strekker seg
fra vannene i dalbunnen gjennom skogen og opp til høyfjellet. Utleie
e
av terrengsykler, kanoer og robåter eller den romslige svømmehallen frister kanskje mer?
Lunsjbordet står klar fra 13.30 til 14.30.
Nå har vi tid til å gjøre oss klare til avreise. Husk: godt med varme
klær, caps og ta med sitte-underlag da forestillingen jo holdes utendørs. Skulle det bli regn, så ikke paraplyer, men regntøy.
Kaffe og litt å bite i blir servert i hallen på Dalseter kl. 17.00.
Avreise kl. 18.00. Kl. 19.30 begynner Peer Gynt – spelet ved Gålåvatnet og vi får en minnerik opplevelse. Alle får utdelt billetter og
program. I pausen må dere ikke forlate plassene da dere blir servert
r
rt
kaffe og kringle. Ca. kl. 23.30 er vi atter tilbake på hotellet og får
ca. kl.00.30, servert varm nattmat,
Dag 3
Frokost fra kl. 08.00. Vi tar plass i bussen kl. 10.00, kjører via Peerr
Gynt veien over Valdresfløya med lett lunsj på Fagernes. Og setter
deretter kursen hjemover.

(Gode billetter på midtfeltet).
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Avgang:
9-11.august 2022

Kr. 4.585 ,Prisen inkl: Buss,
help. fra ankomst
middag til avreise
etter frokost, samt
billett.
Tillegg:
Enkeltrom kr. 330,Sydvendt rom
kr.220,-

Avgang:
30.juli – 2022

TUR 135

STIKLESTAD
ST
STIKLESTA
IKLESTAD M
ME
MED
ED HEILAG
HEILA
HEILAG
OLAV, R
OLAV
OLAV,
RØRO
RØROS
ØROS M
ME
MED
ED E
ELDEN
ELDEN,
LDEN,
AUKRUSTSENTERET
AUKRUSTSENTERET
Med perler på en snor i løpet av 4 dager blir
turen til et opplevelses-scenario 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
Hellige falt i år 1030. Det skjer i et miljø og med en
n
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
ar
år i slutten av juli. Spelet utvikles fra år til år og har
et magisk grep på sitt publikum. Til nå har over
800 000 personer sett forestillingen om Olav
Haraldssons fall på Stiklestad, som oppføres på
Nordens største og eldste friluftsteater siden 1954.

Kr.7.995
Inkl: Buss, 4 dager
m/pensjon, inng.
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 Rudshøgda med stopp og mulighet for en
kaffekopp (ikke inkl.). På Dombås venter lunsj.
Og E6 fører videre til Trondheim med sentralt
Hotel. 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 det en 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. 21.30-24.00. 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. 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.
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TUR

132

FOSNAVÅG—PERLEN VED HAVET
Avgang:

Med store forventninger blir det
fremmøte, hvor reisemålet er Fosnavåg.
Et navn de færreste har hørt. Med start
gjennom Valdres, over Filefjell og Lærdal
borger turen for «perlefangst». Med fortsettelse gjennom Jølster, Førde og Ørstad
«plukkes» mere. Nesten fullproppet blir
det enda igjen plass til ytterligere minner
når selve Fosnavåg skal oppleves. På
hjemturen er så vel Norangdalen,
Geiranger, Dalsnibba m.m.
Konklusjon: Buss og båt i noe av
landets flotteste natur i løpet av
6 velkomponerte dager.
Kom å bli med!
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1.august 2022

Kr. 11.995 ,Prisen inkl: Buss,
overnattinger
m/pensjon,
båtturer og guider
som beskrevet.
Tillegg:
Enkeltrom kr. 2.000,-

Avgang Oslo kl. 09.00. Over Sollihøgda til Veikroa
Nes i Ådal for en frivillig kafferast. Begnadalen til
Fagernes. 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, Årdalstangen og til Fodnes for en 15 min.
fergetur over til Mannheller. Kort kjøring til Sogndal
for tidlig innsjekking i Hofslund Fjordhotell Sogndal.
(ikke heis). Middag og en liten spasertur for ”å ta
på” huset hvor Gjest Baardsen Sogndalsfjæren
(1793-1849) holdt til.
Dag 2
God frokost og kl. 09.30 er vi i gang med bussen til
Fjærland og får en spennende 3D film ved Norsk
Bremuseum. God tid til selvstudier av breverdenen.
Gjennom tunneler til Skei i Jølster. Om Sandane til
Anda for ferge over Utfjorden til Lote.
Nordfjordeid til Folkestad hvor ny ferge venter for
fart over Voldafjorden til Volda. Kort vei til Ivar
Aasen-tunet for film, servering og omvisning.
Ørsta og til Fosnavåg hvor Thon Hotel skal være vår
base 4 dager, (3 netter).
Dag 3.
Frokost. Vi koser oss i Fosnavåg, (dette er virkelig
en perle ved havet) før vi skal med charterbåt ut
Holmefjorden til Skotholmen til dagens lunsj.
Holmen har lang historie både som husmannsplass,
trankokeri og krigshistorie. Vi får historien under
lunsjen. Middag på hotellet.
Dag 4.
Frokost og tur for opplevelser. I dag skal skal vi på
en interessant runde rundt om havgapet med buss,
(vi tar med kjentmann), besøke flere øyer og sist
meN ikke minst, Runde. Lett lunsj og omv. på
Runde Miljøsenter. Middag på hotellet.
Dag 5.
Frokost og utsjekking. Kl. 09.00 går bussen til
Volda. Snart passerer vi Ørsta på vei til Sæbø.
Ferge setter oss over Hjørundfjorden, ca. 15 min.,
til Lekaneset. Kaster snart et beundrende blikk på
rådyre Hotel Union Øye. (Ingen felles lunsj i dag).
Norangsdalen leder oss til Hellesylt og ferge som
bringer oss på opplevelsestur med guiding inn hele
Geirangerfjorden. Med litt stigning finner vi berømte
Union Hotel. Her venter middag og gode senger.
Dag 6.
Frokost, utsjekking og avreise kl. 09.00, opp alle
bakkene til Djupvasshytta. Forutsetter godvær og
tar da selvfølgelig tur/retur til Dalsnibba. Med sine
1.500 m.o.h. og 360 grader rundskue så er det en
opplevelse av de sjeldne. Over Strynefjellet, forbi
Grotli til Lom for en kort stopp. Neste etappe til
Vågå Hotel hvor dagens lunsj venter. Ned
Gudbrandsdalen, følger E6 til Biri, fortsetter via
Gjøvik, Lygna for en friv. Kaffe, via Hadelandsbygdene og hjem til utganspunktet.
Med gode minner i bagasjen. Takk for denne gang.
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TUR

172

Avgang:

5 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.
1100
1100-tallet.
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7.august - 2022

Kr. 11.395
Inkl: Buss, overnattinger
og pensjon som skissert,
båtturer og guider som
beskrevet.
Tillegg:
Enkeltrom kr. 2.500,-

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. 15:30,
og nyter overfarten. Ingen felles lunsj i dag. Ankomst
Visby kl. 18:45. Sjekker inn på vårt hotell, Best Western
n
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
n
nordlige delen av øya. Fårö og Nordre Gotland, som
lokker med sine steinstrender og særegne natur. Men her
err
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
16-1800 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
e
delen av øya - kalt "Sudret". På sørspissen kommer vi till
Hoburgen - en særpreget landskapsformasjon. Vi
passerer fiskestedet Gnisvärd, kjører langs Ekstadkysten.
n.
Mye historie. Siste etappe frem til Hoburgen følger vi
Kettelviksveien som slingrer seg frem ut mot havet. Lunsj
sjj
underveis. Middag på hotellet.
Dag 5
Etter frokost takker vi for oss og forlater Visby kl. 08.30..
Ankomst Nynäshamn ca. kl. 11.45 og setter hjemover.
Med pauser underveis, beregner vi ankomst Oslo
ca. kl. 20.30. Med gode minner i bagasjen takker vi
for denne gang.
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RAUMABANEN – TROLLSTIGEN –
ØRNEVEIEN
18.aug. 2022
En reise med Raumabanen gir en unik mulighet til å
komme nærmere noen av de fantastiske
naturområdene vi har. Likeledes Trollstigen, Ørneveien
Velkommen på en 3-dagers reise til noen av våre
mange storslagne naturscenarier.
Raumabanen er en imponerende jernbanestrekning
som vi kan være stolte av, med Kylling bru over en
smaragdgrønn Rauma, 180 graders vendetunnel inne i
berget og Trollveggen med sitt loddrette stup som vi
får fin sikt mot.
Trollstigen har hørt til turistatraksjonene siden før
ver en
veien ble åpnet i 1936. Stigfossen kaster seg utover
bratt klippevegg.
Ørneveien har en flott utsiktsplass ovenfor
g j
Geirangerfjorden.
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Kr. 5.985-

Prisen inkl: Buss,
2 overnattinger,
help.+1 lunsj,
samt Raumabanen.

Enkeltromstillegg
kr. 820,820,
820,-.
,-.
-.

Dag 1
Avreise fra Oslo kl. 08.00. Vi kjører nordover E-6 til Lillehammer.
r.
Ankommer Rudshøgda med enkel serv. Raumabanen har avgang
ng
fra Dombås kl. 14.04. På toget koser vi oss med «nisten» vi fikk
k
med fra Rudshøgda. Len dere godt tilbake, bare nyt turen og vær
ær
stolte av dette nydelige landet vårt. Toget kjører litt fort, men vi
kan fotografere og får litt orientering over turen via høyttaleranlegget på toget. På denne turen på 114 km skal vi over 32
bruer, den mest kjente er Kylling Bru, vi skal gjennom 6 tunneler, deriblant en vendetunnel på 180 grader inne i berget. Dette
e
er en time full med naturopplevelser. Ankommer Åndalsnes
kl. 15.41 og møter igjen bussen. Kort avstand opptil Grand Hotel
el
by Classic Norway Hotels . Innsjekking, middag og så ut på
«byen».
Dag 2
Frokost, utsjekking og avreise kl. 09.30. Kort vei langs Rauma til
Sogge Bru. Her står det også Trollstigen. Forserer dette imponerende veianlegget fra 1936 hvor mange av de gamle stabbesteinene enda er på plass. Omkringliggende topper på 1700
m.o.h. gjør hele Istradalen «trollsk». Kort stopp ved Trollstigen
Fjellstue. Passerer høyeste veipunkt 850 m.o.h., hele Valldalen ned
ned
til Linge med ferge over Norddalsfjorden til Eidsdal. Vei til Norddalen og Herdalsseter. Et prosjekt som er et av våre beste
«Setermuseer». Vi tar gjerne en porsjon ”rjomegraut” her.
Tilbake til Eidsdal og over fjellet til Ørneveien som fører med
spektakulære inntrykk ned til Geirangerfjorden gjennom
bygdesentret, Geiranger og får litt stigning opp til flaten med Hotel
el
Union på ene siden av veien og Geiranger Fjordsenter på den andre
re
siden, og her skal vi inn og studere dette for de fleste av oss
ukjente miljø. Senere bare å krysse veien for innsjekking på Hotel
Union., middag, samvær.
Dag 3
Frokost, utsjekking og avreise kl. 09.00, opp alle bakkene til
Djupvasshytta. Forutsetter godvær og tar selvfølgelig
tur/retur til Dalsnibba. Med sine 1.500 m.o.h. og 360 grader
er
rundskue så er det en opplevelse av de sjeldne. Over Stry-nefjellet, forbi Grotli til Lom for en kort stopp. Neste etappe
e
over Valdresflya, via Beitostølen til Fagernes og turens siste
te
felles måltid.
Fortsetter nedover E16 med liten stopp på Nes i Ådal.
Ådalen, Hønefoss, Sollihøgda og tilbake til utgangspunktett .
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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!

Avgang:
5.sept. 2022

Kr. 5.395,Inkl: buss, help.
Tillegg enkeltrom
kr. 800.-

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, via Roa og
tilbake til utgangspunktet.

Hjertelig velkommen
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TUR 135
Tur nr. 2128

STIKLESTAD MED HEILAG OLAV,
RØROS MED ELDEN,
Vi gjentar
suksessen
RENDALEN MED BREDA BULL

Oktoberfest på Oset Høyfjellshotell
m/SprudelWasse Tyrolerkapelle
Med 3 perler på en snor i løpet av 4
dager blir turen til et opplevelsessenari av de sjeldne! Kom og bli med.
“Spelet om Heilag Olav” er kjernen i
festivalen “Olsokdagene på Stiklestad”
som arrangeres hvert år i slutten av
Oset Hotell Høyfjellshotell inviterer alle
juli. Spelet
utvikles
fra år til år og har
til oktoberfest
på Oset
i perioden
21-23
oktober,
alle
små
som
store
er
et magisk grep på sitt
publikum.
Til
velkommen til en uforglemmelig helg på
nå har over 800 000 personer sett foOset.
restillingen
om Olav Haraldssons fall
1 dag
21.oktober
på Stiklestad,
som
Avreise
Oslo kl. 10.00, turen
gåroppføres
med frivilig på Norkafferast
til
Oset
Høyfjellshotell
som
dens største og eldste venter
friluftsteater sipå oss i dag, ankomst på ettermiddagen. Mid1954.
Om
lag dans
700tilpersoner
er indagden
på hotellet
og om
kvelden
levende musikk.
volvert i og omkring forestillingen.
Profesjonelle
2 dag
22.oktoberskuespillere står på sceFrokost
hotellet, tid til
egen amatører.
disposisjon.
nenpåsammen
med
OrkesteKl. 12.00 starter Oktober festen, Oset stiller
ret
er også
sammensatt
av profesjomed
et godt
utvalg av
div. øl typer, det blir
lunsj
m/forskjellige
type pølser med mer tysk
nelle
og amatører.
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
23.oktober
Etter sen og lang frokost tar vi plass i bussen
og setter kursen tilbake til utgangspunktet
med frivillig kafferast underveis.

Avgang:
21/10-2022
Avgang:

31/7-2021
1/7-2021

Kr. 3.365,Kr.7595,Prisen
inkl: Buss,
Inkl: pensjon
som 4
bedager
halvp.
+
skrevet og buss.2
lunsjer div.guider,
Enerom kr. 650.Olavspelet,
Elden,
Breda Bull, og
Ratvolden
Tillegg:
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
E-post: post@fcturistbusser.no
web: fturistbusser.no
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TUR 135
Tur nr. 2157

8 DAGER
STIKLESTAD
MED HEILAG OLAV,
RØROS MED ELDEN,
CHAMONIX
M/VAKRE ANNECY
RENDALEN MED BREDA BULL

Avgang:
31/7-2021
1/7-2021
Avgang:
1/9-2022

Kr.7595,-

alpenes svar på Venezia

Annecy
lett opp
til ryktet
et av
Med lever
3 perler
på en
snor isom
løpet
av 4
landets vakreste reisemål. Chamonix, Annecy Prisen inkl: Buss, 4
dager blir turen til et opplevelsesnavn som klinger og som i år skal få æren av
dager halvp. + 2
senari
av
de
sjeldne!
Kom
og
bli
med.
lunsjer div.guider,
vårt besøk.
Olavspelet, Elden,
“Spelet
Heilag
Olav”
kjernen
Kr. Bull,
17.350,Chamonix,
medom
mektige
Mont Blanc
som erer
europas
høyste i
Breda
og

festivalen “Olsokdagene på Stiklestad” Ratvolden
som arrangeres hvert år i slutten av Tillegg:
Enerom kr. 1.050,-.
inkl: Buss,
juli. Spelet utvikles fra år til år og har Prisen
arrangement og
et magisk grep på sitt publikum. Til
bespisning som
nå har over 800 000 personer sett fo- skissert.
Tillegg
kr. 3.420,restillingen om Olav Haraldssons fall enerom
utv.lugar kr. 540,- pr.
person
på Stiklestad, som oppføres på Norenelugar kr. 630,dens 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.

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
resultate .
Grimms eventyr, vil le Annecy trolig vært resultatet.

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
E-post: post@fctuistbusser.no
web: fcturistbusser.no

Det tas forbehold vedr. endringer vi ikke rår over.
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Dag 1
1.september
Avreise fra avtalt tid og sted, turen går direkte till
Gardermoen for avgang med Norwegian kl. 11.50
0
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
s
Aiglons hvor vi skal bo i 5 netter. Hôtel Le Refuge
e
des Aiglons ligger kun 10 min. gange fra Chamo-nix sentrum, og gir utsikt over Mont Blanc,
Brevent eller Les Aiguilles. Vi gjør oss kjent før
middag på hotellet om kvelden.
2 dag
2.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 err
fra middelalderen. Bygget ligger midt i kanalen
og er i dag museum. 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
3.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
4.september
Frokost og middag på hotellet, i dag har vi fridag
g
til egen disposisjon.
5 dag
5.september
Avreise fra hotellet etter frokost. Turen
Bern, Zürich til Rhein Falls, her får vi
dagens lunsj før turen går videre
Megengheim for overantting. Middag på
om kvelden.

går via
a
servert
rt
til Bad
d
ett
hotellet

6 dag,
6.september
l,,
Avreise etter frokost. Vi kjører via Fulda, Kassel,
ør
Göttingen til Hannover. Tid på egenhånd før
middag på hotellet om kvelden.
7 dag
7.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
8.september
Frokost før ankomst Oslo kl. 10.00. Vi tar plass i
bussen og returnerer tilbake til utgangspunktet.
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TUR 135
Tur nr. 2333

STIKLESTAD MED HEILAG OLAV,
RØROS MED ELDEN,
10 RENDALEN
dager High
Østerrike,
MEDClass
BREDAtil
BULL

Kitzbühe m/Zell am See

Med 3 perler på en snor i løpet av 4
Søndag, 18. september
dager
turen
tilpåetgode
opplevelsesAvreise
Oslo kl.blir
10.00.
Turen går
veier via Østfoldbyene
til
Svinesund.
Frivillig
kafferast
underveis.
Videre
senari av de sjeldne! Kom og
bli med.
gjennom Bohuslän til Gøteborg, i godvær kjøres kystveien over
“Spelet
om Line
Heilag
Olav”
er kjernen
i
Tjørn
og Orust. Stena
har avgang
kl. 18.45.
Ombord
venter komfortable lugarer, alle med senger på gulvplan og
festivalen “Olsokdagene på Stiklestad”
dusj/WC. Det blir servert buffet om kvelden inkl. fri drikke av
øl, vin
og min.
vann, resten av hvert
kvelden til
hygge.
som
arrangeres
årfelles
i slutten
av
juli.19.
Spelet
utvikles fra år til år og har
Mandag,
september
Frokost
ombord
før
ankomst
09.15.
Vi tar plass i bussen
et magisk grep Kiel
påkl.sitt
publikum.
Til
og fortsetter på gode veier forbi Hamburg, Hannover,
Göttingen,
Fuldaover
til Würzburg
vi overnatter
på trivelige
nå har
800hvor
000
personer
sett foHotel Wittelsbacher Hoh.
restillingen
om Olav
Haraldssons
fall
Middag
om kvelden og resten
av kvelden
til egen disposisjon.
på Stiklestad, som oppføres på NorTirsdag, 20. september
dens
største
og eldste
siAvreise
fra hotellet
etter frokost.
Vi reiserfriluftsteater
innom Rothenburg ob
der Tauber. En sjarmerende liten by som er kjent for sin juleden
Om
lagvi dagens
700 personer
er inbutikk
i hele1954.
5 bygg. Her
inntar
lunsj (frivillig). Videre
passeres
München,
deretter
går turen forestillingen.
til Kiefersfelden og man
volvert
i og
omkring
krysser grensen til Østerrike. Fra grensen til St. Johann og KitzProfesjonelle
skuespillere
på scebühel
er det en kort etappe.
Ankomst Kitzbühelstår
om ettermiddagen. Vi sjekker inn på vårt gode sentrumshotell Hotel
nen sammen med amatører. OrkesteTiefenbrunner hvor vi skal bo i 5 netter. Hotellet eies av
familien
og harsammensatt
huset mange kjente av
gjester
som bl.a.
retBrunner
er også
profesjovåre alpingutter. Vi gjør oss kjent med hotellet før 4-retters
nelle
og amatører.
middag
om kvelden.
Onsdag, 21.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.

Avgang:
Avgang:
31/7-2021
18/9—2022
1/7-2021

Kr.7595,-

Kr. 15.795 ,-

Prisen inkl: Buss, 4
dager halvp. + 2
Inkl: Buss,
pensjon og
lunsjer
div.guider,
arrangement
som
Olavspelet, Elden,
skissert.
Breda Bull, og
Ratvolden
Tillegg:
Tillegg:
Enelugar kr. 1.180.Enerom
Enerom kr.
kr.1.050,-.
2.765.Utv.lugar kr.

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

Dette bli
blir spennende—bli
d
b med
46

590.-

Torsdag 22. september
Etter god frokost tar vi plass i bussen, i dag blir det
en kort kjøretur til Zell am See. Glittrende klare innsjøer, vakre grønkledde fjellsider. Ja da har man en
kort oppsummering av Zell am See. Vi får ca. 1
times båttur på vakre Zell am See lake. Deretter tid
på egenhånd til frivillig lunsj før vi returner tilbake till
Hotel Tiefenbrunner. Middag på hotellet om kvelden
Fredag, 23. september
Etter god frokost tar vi plass i bussen, i dag får vi en
opplevelsesrik tur da vi skal både kjøre tog og
besøke trivelige Mayrhofen samt lyfabrikken.
Vi reiser til Jenbach herifra går toget opp til
Seespitz, ca. 45 minutters togtur. Denne banen er
125 år og er den eldste Dampf-Zahnradbahn i
Europa. Vi tar plass i bussen og kjører til Zillertal og
får frivillig lunsj i Mayrhofen. Vi besøker også den
flotte lysfabrikken som ligger nederst i Zillertal før vi
returnerer tilbake til Hotel Tiefenbrunner, mulighet
for å gjøre handel til hyggelige priser. Om kvelden
reiser vi til Oberndorf og får en skikkelig Tyrolaften
med middag.
Lørdag, 24. september
Frokost på hotellet. I dag skal vi på Alm- og Knødelfest i St. Johan. Men først går turen til trivelige
Kirchberg. Her spilles det opp til dans med flott
Tyrolermusikk. Byen er festpyntet, og kuene
kommer pyntet ned fra fjellet med flotte blomsterdekorasjoner rundt halsen. Deretter går turen til St.
Johan for Knødelfest. Man kan også ta taubanen opp
til toppen av fjellet. Middag på hotellet om kvelden.
Søndag, 25. 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, 26. september
Frokost på hotellet om morgenen. Igjen tar vi plass i
bussen og kjører den korte strekningen til Celle hvor
vi tar dagens frivillige lunsj. Videre via Hamburg til
Kiel hvor vi får mulighet for shopping (hvis tiden
tillater det) før båtavgang med Stena Line kl. 18.45.
Det blir servert buffet inkl. fri drikke av øl, vin og
min. vann.
Tirsdag, 27. 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.
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TUR 135
Tur nr. 128

STIKLESTAD MED HEILAG OLAV,
RØROS MED ELDEN,
Oset
– Hallingdalens
RENDALEN
MED BREDA "Oase"
BULL

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

Kr.7595,Kr.5.395 ,-

Med 3 perler på en snor i løpet av 4
Prisen inkl: Buss, 4
dager blir turen til et opplevelsesdager halvp. + 2
senari av de sjeldne! Kom og bli med. lunsjer
Avreise
div.guider,
Olavspelet,
Elden,
På “Spelet
turen til Oset
Høyfjellshotell
har
vi
en
stopp
om Heilag Olav” er kjernen i Breda
Oslo Bussterminal
Bull,
og
hvor
man kan kjøpe
seg noe å spise
en kopp
kl. 10:00
festivalen
“Olsokdagene
påogStiklestad”
Ratvolden
kaffe
(ikke
inkl.)
som
arrangeres
hvert år i slutten av Tillegg:
Enerom
kr. 1.050,-.
Inkl: Buss,
1/1pensj.
Ved ankomst blir gjestene ønsket velkommen. På
juli. Spelet utvikles fra år til år og har Tillegg enkeltrom
hotellet tilbyr vi dansemusikk, god stemning og
kr.990,et magisk grep på sitt publikum. Til
god mat med får i fokus. (Selvfølgelig med andre
nå har over 800 000 personer sett foalternativer for de som foretrekker det).
restillingen
Olav
Haraldssons
Lørdag:
Utflukt til om
Gol på
Fårefestivalen.
Et av fall
de
på
Stiklestad,
som
oppføres
på
Norstore arr. i Hallingdal. Flust av boder med kunst
største
og eldste
friluftsteater
og dens
håndverk,
spennende
aktiviteter
og under- siden 1954.
OmDette
lag 700
er inholdning
for enhver!
er Golpersoner
sin hyllest til
i og
omkring
forestillingen.
hvavolvert
sauen kan
gi både
som mat,
ull, aktiviteter og
g
Profesjonelle
står
scefårete
påfunn. Detteskuespillere
er verd å få med
seg.på
Tilbake
e
på nen
hotellet
til lunsj. med amatører. Orkestesammen
Avreise
etter
frokost
på søndag og av
raskeste
veien
n
ret er
også
sammensatt
profesjotilbake
til Oslo.
nelle
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

HJERTELIG VELKOMMEN
48

TUR 135
Tur nr. 2147

Avgang:
STIKLESTAD MED HEILAG OLAV,
Avgang:
31/7-2021
RØROS MED ELDEN,
9/10-2022
7 dager Rüdesheim m/Rinen og Moseldalen 1/7-2021
RENDALEN MED BREDA BULL
Rüdesheim en trivelig og livlig by med utskårne lysthus og
åpne gallerier. Vinstuer og restauranter sørger for hyggeMed 3 perler på en snor i løpet av 4
lig atmosfære. Brolagte smug omkranset av bindingsverkdager
blirved
turen
tilmed
etvinranker
opplevelsesshus.
Byen ligger
Rhinen
og romantiske middelalderborger, pittoreske slott og kirker. I Rüdessenari av de sjeldne! Kom og bli med.
heim bor vi på trivelige Hotel Trapp som ligger meget senom gamlebyen
Heilag Olav”
er kjernen i
tralt“Spelet
i den historiske
Rüdesheim.
Med andre ord, det er lett å miste hjertet sitt til denne
festivalen “Olsokdagene på Stiklestad”
flotte lille byen.

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

Kr.7595,-

Kr. 10.995,-

Prisen inkl: Buss, 4
Inkl: Buss,
pensj.,
dager
halvp.
+ 2og arr.
som beskrevet.
lunsjer
div.guider,
Tillegg:
Olavspelet,
Elden,
Enerom
kr. 1.180.Breda
Bull,
og
Enelugar
kr. 850,Ratvolden
Utv.Lug. t/r kr. 700.Tillegg:
Enerom kr. 1.050,-.

Dag 1, 9.oktober
Avreise Oslo kl. 10.00. Turen går på gode veier via Østfoldbyene til SviEn dag anbefales å besøke
nesund. Frivillig kafferast underveis. Videre gjennom Bohuslän til GøteSiegfrieds Mekaniske Muborg hvor en av Stena Lines ferger har avgang kl. 18.45. Vi får servert
sikk-kabinett – en uvanlig
buffet inkl. fri drikke, resten av kvelden til egen disposisjon.
samling med over 350
Dag 2, 10.oktober
selvspillende instrumenter
Frokost før ankomst Kiel kl. 09.15. Vi tar plass i bussen og passerer
fra 3 århundrer. Museet
kjente steder som Hamburg, videre til Frankfurt am Main. Ankomst Rüer i et hus fra det 15. årh.
desheim sent på ettermiddagen. Vi ankommer vårt trivelige sentrumshotell, middag om kvelden. Gjør deg kjent i disse vakre omgivelsene og og som var riddersete.
Ligger på toppen av Drossmak gjerne en Rüdesheimer kaffe? Flere av vinstuene har dans til
selgasse og er virkelig
levende musikk hver kveld.
verdt et besøk – artig omDag 3, 11.oktober
visning
g (inng.
g ikke inkl.)
Frokost. Denne dagen er bussfri. Vi starter med Vinsmaking og oriente-ring om vin hos Georg Breuer kl. 10.00. Oppmøte utenfor hotellet kl.
09.45. Etter hyggelig vinsmaking blir reiseleder med dere som har lyst,,
til Seilbanen for en tur opp til Niederwalddenkmal Dette er et minnesmerke, 38 m høyt, som markerer slutten på den tysk-franske krigen i
1870. Figuren Germania på toppen representerer alle tyskere og holderr
keiserens gjen- erobrede krone i hånden. Det går også en fin sti opp till
toppen for de spreke. Middag på hotellet. Ta gjerne en tur til terrassen
ns.
på Lindenwirt i Drosselgasse for en Rheinische Abend med sang og dans.
Dag 4, 12.oktober
Frokost. I dag blir det båttur på Rhinen. Rett over gaten tar vi båten
p
p
pp
som tar oss med til den vakreste delen av Rhindalen, og som er tatt opp
på Unescos liste over verneverdig kultur. Vi passerer områder med vin6 Det brinner en Eld
ranker, gamle borger, og den berømte Loreleiklippen. Heine var bare 26
e-- er et norsk, histoe
år, ulykkelig forelsket i Therese, da han skrev diktet om den vakre Lorelei, som med sitt lange hår lokket forbipasserende båter ned i dypet. Vii risk musikkspill som
går av båten i St. Goarshausen. og kjører til Koblenz, hvor vi ser
har blitt oppført
Deutsches Eck, hvor Mosel renner ut i Rhinen. Videre oppover vakre Moooo
o-- utendørs på Røros i
seldalen til Cochem. Her blir det stopp med frivillig lunsj. Nyt denne Mon Sør-Trøndelag hvert
selperlen av en by. Deretter går turen tilbake til hotellet. Denne kvelden
år siden 1994. . Hisblir det middag på trivelige Rüdesheimer Schloss.
Dag 5, 13.oktober
torien er hentet fra
Etter frokost møtes vi kl. 09.30 og tar ferge over til Bingen og kjører ett vår felles nordiske
lite stykke oppover dalen på for å besøke Burg Reichenstein. Vi får om-s--historie og er en del
visning i borgen, som er en av de flotteste i Rhindalen. Vi tar plass i bussen tilbake til Rüdesheim til Asbach besøkssenter for en innføring i pro-- av den store Nordisg. ke krigen først på
duksjon av Weinbrand og likøren til Asbach. Deretter til hotellet. Middag.
For de som ønsker det går vi til en av vinstuene i Drosselgasse for en
1700-tallet.
hyggelig avslutning i vinbyen Rüdesheim.
Dag 6, 14.oktober
Avreise etter tidlig frokost, via Frankfurt, Kassel, Hannover med frivillig
lunsj underveis. Båtavgang med Stena Line kl. 18.45 om kvelden. Det
blir servert buffet om bord inkl. fri drikke.
Dag 7, 15.oktober
Tlf: 67 91 20 50
ur
Frokost før ankomst Gøteborg kl. 09.15. Vi kjører nordover
tar67
en97tur
Telefaks:og
+47
18 32
innom Svinesund/Nordby for shopping før turen går E-post:
tilbake post@fcturistbusser.no
til utgangsweb: fcturistbusser.no
punktet.

Opplevelser skal nytes sammen
n
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TUR 2121

Avgang.
4/11-2022

MÅRBACKA M/KARLSTAD 2 DG.
På Mårbacka Minnesgård, Selma Lagerlöfs hem
står ett av Sveriges fineste julemarkeder klart
allerede fra 3.november. Når du går omkring i de
historiske omgivelsene kan man kjenne Selma
Lagerlöfs nærvær.
Julemessen holdes i stallene/låven omkring
herregården. Her gjør håndtverkerne alt for å føre
tradisjonene videre. Skaperglede og kvalitet er
ledende for denne julemessen og mange av
varene er håndlaget etter gamle tradisjoner. Julemarkedet er arrangert i regi av Svenske Slottsmessor som arrangerer julemarkeder på slott og
herregårder i Sverige. De er kjente for å ha høy
kvalitet på sine messer. Av håndtverk må man ha
egenproduserte varer å selge.

Kr.2.175 ,Prisen inkl: Buss,
bompenger, 2 lunsjer,
inngang Mårbacka
m/guidet omvisning,
1 overnatting Scandic
Winn med halvpensj.

Tillegg enerom
Kr. 315,-

Dag 1
4.november
Avreise Oslo kl. 09.00. Turen går direkte til Årjäng hvor vi
får tid på egenhånd. Deretter tar vi plass i bussen og setter
kursen til Grums hvor vi får servert dagens lunsj. Videre til
Karlstad hvor vi sjekker inn på trivelige Scandic hotel Winn
som venter på oss i dag. Vi sjekker inn og gjør oss kjent
med omgivelsene før middag om kvelden. (Mulighet for
hyggelig shopping i Karlstad.)
Dag 2
5.november
Etter frokost tar vi farvel med Karlstad for denne gang og
setter kursen til Mårbacka og til julemarkedet som venter
på oss. Ved ankomst får vi omvisning på Mårbacka Herregård. Tid på egenhånd til besøke julemarkedet. Her snuser
vi inn duften av jul, her finnes julemarsipan, brente
mandler, fudge samt egenprodusert håndtverk. Kanskje vi
finner julegaver til hyggelige priser. Det skal smake med
lunsj og vi får servert varm suppe m/kaffe på Mårbacka. Vi
tar plass i bussen og gjør oss klar for shopping nr. 2,
nærmere bestemt Tøckfors før vi tar turen tilbake til
utg g unktet.
utgangspunktet.

Julmässa på Mårbacka
50

TUR 140

4 DAGER

LÜBECK

Kom i julestemning i koselige Lübeck!
Hansastadt Lübeck er en nordtysk havneby
beliggende ved floden Trave i delstaten
Schleswig—Holstein. Lübeck er en vakker og
egenartet by, - full av historie. Navnet betyr
egentlig ”den skjønne”, og byen var tidligere en
av de ledende byene i Hansaforbundet. Lübeck er
fremdeles en praktfull gammel by, med en
vidunderlig avslappet og vennlig atmosfære. Det
anbefales å ta en førjulstur til Lübeck. Tyskland
og julemarkeder er like naturlig som nissen og
julaften. 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 det i hvert fall når man reiser derfra.

Avgang.
22/11-2022

Kr.

6.195,-

Prisen inkl: Buss,
pensjon og div. som
skissert.
Tillegg enkeltlugar
kr. 810,-.
Tillegg enkeltrom
kr. 600,-.
Tillegg utv. lugar
kr. 450,-. pr. pers.

FC klubbens
medlemmer får
kr.300.– i rabatt
på denne turen
p

1 Dag
Avgang Oslo kl. 10.00. 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.
Buffet inkl. fri drikke av øl, vin og min.vann. Resten av
kvelden til felles hygge.

2 Dag
Ankomst Kiel kl. 09.15. Frokost ombord. Etter tollklarering
tar man plass i bussen. Vi kjører gjennom små landsbyer og
ankommer hansabyen Lübeck. Her blir det sightseeing med
lokaguide. Vi ser blant annet Buddenbrooks hus,
Niedereggers Marsipanhus, Rådhuset, Mariakirken og det
berømte Lübecker Tor. Vi sjekker inn på sentrale Atlantic
Hotel. Ingen felles middag, vi finner en koselig restaurant
enten hver for oss eller noen samlet.
3 Dag
Etter frokost blir det litt tid til shopping før vi reiser til City
Gross-Market for både storhandel og cafeteria. Deretter
settes kursen tilbake til Kiel hvor Stena Line har avgang
kl. 18.45. Buffet inkl. fri drikke av øl, vin og min. vann.
Resten av kvelden til felles hygge.
4 Dag
Frokost ombord før ankomst Gøteborg kl. 09.15. Etter tollklarering tar vi igjen plass i bussen. Vi kjører på gode
svenske landeveier og tar en tur innom Svinesund for siste
shopping før turen går tilbake til utgangspunktet.

Ta en pause i julestria—bli med til Lübeck
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TUR 144

Avgang.
18/11, 25/11,
2/12 og 9/122022

JULEBYEN
GØTEBORG
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. På alle avgangene bor vi
sentralt på Scandic Hotel Europa -"midt i
smørøyet".

Tur 144 avgang 2/12 og 19/12

Fra kr. 3.690,Prisen inkl: Buss,
overnatting på
dobbeltrom med frokost.
Tillegg enerom kr. 1.895,-

Kr: 3.690.-

Fredag: Avgang 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, f.eks Gamle Haga, en av Gøteborgs eldste bydeler, Liseberg,
kanalbåten "Paddan" og mye mye meir.
Søndag: Etter en god frokost blir det avreise fra hotellet kl. 10.00. Vi tar en stopp på Nordby
Shoppingsenter før vi setter kursen videre tilbake til utgangspunktet.

Hjertelig velkommen
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Tur 144K
Kr: 3.995,Dag 1 18.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 og 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 19.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.
Parken forvandles til julepark med boder, juletrær, nisser, julemusikk, ca 5 millioner lys og for ikke å
glemme, isbanen, hvor det hver dag vises et forykende isshow. I 2019 viste ishowet Charles Dickens,
Ebenezer Scrooges juleeventyr. Klassikere som Svanesjøen, Nøtteknekkeren har også «stått på
menyen» bare for å neven noen. Isshowet 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 20.november
Etter frokost tid på egenhånd før vi tar plass i bussen og kjører direkte til Nordbysenteret for siste
shopping, frivillig lunsj. Deretter returnerer vi tilbake til utgangspunktet.

Tur 144T
Kr: 3.995,1. dag 25.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 26.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, flotte 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 datter, Grevinne Bonde. Deretter får vi tid på egenhånd
til å se dette vakre slottet med den fantastiske hage. (Mulighet for kaffe enten i Slottskafeen 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. Tid på egenhånd
før man reiser tilbake til hotellet. Ingen felles middag.
3 dag 27.november
Etter god frokost, formiddagen til egen disposisjon før vi tar plass i bussen og kjører via Svinesund
med shopping på Nordby før vi returnerer til utgangspunktet.
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TUR 2145

6 DG. HIGH CLASS JULTUR TIL
FANTASTISKE STRASBOURG
OG RÜDESHEIM
En ny og innholdsrik juletur hvor vi kan by på
kremen av flotte julemarkeder.
Strasbourg: Julemarkedet i Strasbourg har nesten
500 års tradisjon med julemarked, dette er et av
de hotteste «destinasjoner» for julemarkeder i
Europa og det hele startet i 1570. På den tiden ble
det kalt «Christindelsmärik». Siden den gang fortsatte byen med tradisjonen, og ga besøkende
sjarmen til et varmt og autentisk julemarked.
Strasbourg kalles også julens hovedstad
Rüdesheim: for mange er det blitt en førjulstradisjon å reise til ett av Tysklands stemningsfulle
julemarkeder. Her møtes kunstnere, håndtverkere
og kjøpmenn fra fem verdensdeler for å by sine
produkter til nettopp deg i sjarmerende omgivelser.

Fly og buss
54

Avgang.
27/11-2022

Kr. 9.995,-

Prisen inkl: Buss,
arrangement og
bespisning som
skissert.
Tillegg
enerom Kr. 2.500,utv.lugar fra Kr. 300,pr. person
enelugar fra Kr. 650,-

1 dag
27.november
Avreise, (kommer senere). Turen går direkte til Gardermoen med flyavgang (ikke fastsatt enda) til Frankfurt.
Vår buss venter på oss og kjører oss til julebyen Strasbourg. Vi sjekker inn på sentrale Le Grand Hotel som
ligger i sentrum. Gjør oss kjent med omgivelsene før
middag på hotellet om kvelden.
2 dag
28.november
Etter frokost møter vi vår lokalguide og får ca 3 timers
tur i hyggelige juleomgivelser. Deretter tid på egenhånd
til å snuse inn herlige dufter av glühwein, brendte
mandler m.m., alt ligger til rette for å komme i julestemning. Frivillig lunsj denne dagen. Felles middag på
hotellet om kvelden.
3 dag
29.november
Etter frokost tar vi plass i bussen og turen går til byen
ved Rhinen, Rüdesheim som også har ett fantastisk julemarked å by på. Byen er overalt nydelig pyntet med lys,
gran og alt hva som hører julen til, og man vil straks føle
den deilige julestemningen. Vi sjekker inn på Hotell
Trapp som ligger midt i sentrum.
Gjør oss kjent på julemarkedet før middag på hotellet
om kvelden. Etter middag går vi til en av vinstuene i
Drosselgasse for de som ønsker det.
4 dag
30.november
Etter frokost går vi det korte stykket til Georg Breuer,
her blir det vinsmaking. Deretter tid til å utforske julemarkedet. Vi finner kandiserte epler, duften av varme
nøtter samt juleboder. Man kan også ta det gamle juletoget som kjører rundt i denne hyggelige lille byen hvor
alle elsker jul og føler seg hjemme. Felles middag på
hotellet. Etter middag går vi igjen går til en av vinstuene
i Drosselgasse for de som ønsker det for en hyggelig avslutning i vin- og julebyen Rüdesheim.
5 dag
1.desember
Etter frokost tar vi farvel med Rüdesheim for denne
gang. Turen går via Frankfurt, Kassel, Hannover med
frivillig lunsj underveis. Båtavgang med Stena Line
kl. 18.45 om kvelden. Om bord venter julebord inkl. fri
drikke av øl, vin og min.vann på oss. Resten av kvelden
til felles hygge.
6 dag
2.desember
Frokost før ankomst Gøteborg kl. 09.15. Vi kjører nordover og tar en tur innom Svinesund/Nordby for shopping
før turen går tilbake til utgangspunktet med perfekt oppladning til julen hjemme.
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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.
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Er du ute etter ekte baltisk julestemning?
Da har du valgt rett, Tallinn er byen.
n
Julemarkedet på Rådhusplassen varer i nesten
m
2 måneder og er et «must» besøk for alle som
kommer til byen. Årlig får arrangementet rundt
dtt
500 tusen besøkende. Her finner vi morsomme
me
spill, magiske forestillinger, lokalt håndverk,
velsmakende mat. Ikke glem å prøve lokale
høytidsdelikatesser—svartpudding, surkål,
pepperkaker og varm vin av alle smaker.
te
e
Tallinns julemaked er blant de 10 vakreste
i Europa. Hit må vi bare reise!
Dag 1
Avreise fra Bussterminalen i Oslo kl. 07.00. Vii
kjører via Ørje, Karlstad og Ørebro med beregnet ankomst Stockholm, ca. kl. 16.00.
Underveis har vi noen korte pauser og en solid
d
lunsjstopp (ikke inkl. i prisen). Båtavgang fra
Värtahamnen, Tallink til Tallinn kl. 17.30. Vi får
årr
tildelt utv. lugarer alle med dusj/wc. Det store
e
buffétbordet står klart kl. 16:45, og vi koser
oss med mat, musikk og underholdning utoverr
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 ca. kl. 10.00. Umiddelbart
etter ankomst kl. 10.45 kommer vår guide og
tar oss 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 sjekkerr
inn på *** Sokos Hotel Viru som ligger sentralt
alt
i byen.
Etter innsjekking er resten av dagen satt av for
or
ed
egen disp. Tallinn har et yrende handelsliv med
særdeles hyggelige priser og mange gode
restauranter.
Dag 3
a
Kl. 11.00 etter en god frokost sjekker vi ut fra
hotellet. I dag har vi tid til de siste innkjøpene
e
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.
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TUR 959

Midtukejulebord — julemarked

Julemarked på Oset. Lokale leverandører innenfor kunst, håndverk og matproduksjon
stiller ut sine produkter for salg i høyfjellshotellets garasje, som er gjort om til en lun og
trivelig markedsplass med egen kafè. Julenissen pleier å stikke innom og det er levende
musikk med gang rundt juletreet og dans.
Dag 1
Avreise fra bussterminalen i Oslo kl.09.00. Vi kjører
Hallingdal oppover og ankommer Oset til lunsj. Vi koser
oss på dette fine julepyntede hotellet frem til middag.
Kvelden rundes av med dans til levende musikk.
Dag 2
Frokost, JULEMARKED, julegrøt, jultrefest, OSETS JULEBORD og dans.
Dag 3
Frokost og vi setter nesen hjemover kl. 10.00. Friv.
kaffestopp på Nes i Ådalen, ankomst Bussterminalen i
Oslo ca. kl. 14.00.
TAKK FOR DENNE GANG
SEES VI I 2023 ??????

Velkommen
58

Avgang.
28/11 og
5/12-2022

Kr. 3.375,Prisen inkl: Buss,
arrangement som
beskrevet.
Tillegg enkeltrom
kr. 660.– .

TUR 135
Tur nr. 2136

STIKLESTAD MED HEILAG OLAV,
RØROS MED ELDEN,
4 dager. Årets folkefest
RENDALEN MED BREDA BULL

RØROSMARTNAN 2023

Med 3 perler på en snor i løpet av 4
Er du
klar forblir
årets
folkefest
dager
turen
til på
et Røros?
opplevelsesFor 168 gang arrangeres den tradisjonelle Rørosmartnan
avfolkeliv,
de sjeldne!
Kompåog
bli med.
somsenari
kombinerer
handel og kultur
en måte
som
man“Spelet
ikke kan oppleve
noe
annet
sted.
Verdenskulturminnet
om Heilag Olav” er kjernen i
Røros bergstad danner en unik ramme for folkefesten som
Stiklestad”
er enfestivalen
opplevelse alle“Olsokdagene
bør unne seg minst på
èn gang
i livet.
Ellersom
aller helst
–
Èn
gang
i
året!
arrangeres hvert år i slutten av
Rørosmartnan er først og frem en handelsmartnan, med ca.
Spelet
utvikles
fra år til år og har
250 juli.
utstillere
i gata og
på varemessa.
I tillegg
bugner martnan
også
kulturelle
innslag hele
ka
et magisk
grep
påavsitt
publikum.
Tiluka
og hele døgnet: Konserter, dans, spontane innslag i gata,
over
800
personer
sett forevy,nå
godhar
mat og
drikke,
høy 000
stemning
på serveringsstedene,
liv
i
bakgårdene,
historieformidling,
tivoli
og fall
restillingen om Olav Haraldssons
kjøring med hest og slede.
på Stiklestad, som oppføres på NorVi får se ca. 80-talls hesteekvipasjer kjørt av forbønder og
dens største
og eldste
friluftsteater
lasskjørere,
som sine forfedre,
har tilbakelagt
lange strek-sininger
for å1954.
komme Om
fram tillag
Rørosmartnan
med varer.
d
den
700 personer
erMed
inandre ord en opplevelse som vil gi deg følelsen av å trå inn
n
i en volvert
annen tid. i og omkring forestillingen.
Profesjonelle skuespillere står på sce1 dag,
nen sammen med amatører. OrkesteAvgang Oslo kl. 10.00. Vi kjører Elverum med frivillig kafferast
ret er
ogsåFjellhotell
sammensatt
avi 3profesjounderveis
til Savalen
hvor vi skal bo
netter. Vi
gjør oss kjent med omgivelsene før middag på hotellet.
nelle
og amatører.
Resten
av kvelden
kan man danse og hygge seg til god musikk.
2 dag,
Etter frokost på hotellet, tar vi plass i bussen og kjører til Røros
hvor vi får med oss den offisielle åpningen kl. 12.00 med
hesteekvipasjene.
Tid på egenhånd for martnashandel før turen går tilbake til
hotellet.
Middag på hotellet om kvelden og dans til musikk.
3 dag,
Etter frokost på hotellet tar vi igjen plass i bussen (frivillig) og
setter kursen mot Røros for flere martnansopplevelser. Tilbake
til middag på hotellet og dans til musikk. (For de som ønsker
kan man være igjen på Savalen for å benytte seg av hotellets
fasiliter)
4 dag,
Etter god frokost, starter vi på hjemturen. Vi kjører via Aldval,
Koppang, Rena, Elverum med frivillig kafferast underveis, tilbake til utgangspunktet.

Avgang:
Avgang:
31/7-2021
20/2-2023
1/7-2021

Kr.7595,-

Kr. 5.395 ,-

Prisen inkl: Buss, 4
dager halvp. + 2
Inkl. buss,
3 overlunsjer
div.guider,
nattinger
på
Savalen
Olavspelet, Elden,
Fjellhotell
med
Breda Bull, og
½ pensjon.
Ratvolden
Tillegg:
Enerom kr. 675,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.

.no
web: fcturistbusser.no

Bli med på årets folkefest

DAGSTUR MED COLOR LINE
OG SVERIGE-EXPRESSEN
Bli med på våre tradisjonsrike dagsturer til Strømstad og besøk populære Nordby Shoppingcenter.
I tillegg til en hyggelig og sosial tur kan du handle rimelig i taxfree-butikkene om bord og i Sverige.

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

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

Spesialpris for buss & båt

fra kun

VELKOMMEN OM BORD TIL EN TRIVELIG
DAG MED LØNNSOM HANDEL

375,– pr person

Pris for grupper etter avtale.

BUFFET
MED DRIKKE
fra

250,–

fra 300,– i høysesong

SAD-SH22-1 Foto: Color Line AS. Vi tar forbehold om trykkfeil.

NYT EN DEILIG LUNSJBUFFET OM BORD

