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Kjære reisevenner!  

Vi legger bak oss nok et år. 

Også i 2023 er Buss og Reiseservise A/S og  
Finn Carlsen Turistbusser A/S  enige om felles  turkatalog.  

(Vi har vært på veien for dere i 38 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.  

Pr. i dag er hele Europa 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 noen «godbiter» også i 2023. 
Rørosmartnan m/Savalen satser vi på 2023.  
Tematurer: Peer-Gynt, Elden, m.m.  

Vi er privilegerte og føler takknemlighet over at vi har dere og deres 
oppmuntringer, det varmer og gir oss energi.  

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 Strømstad-Sandefjord, buss, båt Tirsdag, torsdag og lørdag 
 

475 

198 Dagstur til Charlottenberg, buss Annen hver onsdag 475 

019 Sjarmerende Fjällbacka, guide, lunsj 20/6 og 8/8     995 

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

24/5, 27/6 og 22/8  1.645 

023 «UT I DET BLÅ» 22/6 og 22/8 1.295 

036 Blaafarveværket, buss 7/6 annen hver onsdag til 13/9     475 
040 Kunstnerbyen Stavern med guide og 

middag 
14/6 og 12/7 1.095 

044 Telemarkskanalen med lunsj 13/7 og 3/8 1.450 
057 Kistefos m/inngang 31/5 annen hver onsdag til 6/9     625 

066 Skjærgårdstur m/toner fra en sjøbod 
med Furholmen Restaurant 

10/8 1.295 

071 Skjærgårdsparadiset Koster,  
båttur, lunsj 

11/7 og 15/8 1.425 

072 Alaska, kulturskatt i Bohuslän. 
Buss, båt m/serv., guide, lunsj 
m/kaffe. 

12/8    1.195 

080 Til Seters m/stølslunsj 5/8     925 

082 Så seiler vi på Mjøsa m/laks og  
jordbærdessert. 

5/7 og 26/7 1.395 

083 Gla`jazz på Skibladner m/rekebord 31/5 og 30/8 1.395 

2089 Engelsviken m/Ebert Taube 6/7 1.295 
098 Kjerringtorget på Nesbyen, buss 26/8    500 

 Førjulsturer/julemarked:   
995 Rakfiskfestivalen på Fagernes,  buss 4/11    525 

902 Julemarked Maihaugen m/ inng. 25/11    700 

920 Julemarked Hadeland Glassverk 
m/middag 

9/12 995 

948 Fineste julegata på Hedemarken med 
Prøysenhuset og Wood Hotel 

12/12 1.195 

949 Julemarked og julebuffet på  
Stokke Nedre 

1/12 1315 

2949 Jul på Mjøsbygdene 
Åker og Simenstad Gård 

25/11 og 26/11  1.595 
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    Påsketur 2023 13-dager Portoroz i Slovenia 

Portoroz i Slovenia 1-13 april  
Bli med til Slovenia det lille vakre landet som ligger mellom Italia og Kroatia. 
Feriebyen Portoroz ligger flott til ved den slovenske Adriaterhavskysten. 
Portoroz med sine 2866 innbyggere ligger idyllisk til, og er en av fire byer som ligger 
på den kun 47 kilometer lange slovenske kystlinjen.  

Lørdag 1 april: Hjemsted – Hjortnes  
Det blir avreise i fra avtalt sted til Oslo, hvor vi tar Color Line sin ferge til Kiel. 
Om bord får vi servert buffet m/1 drikke, samt plass i show inkl 1 drikke 

Søndag 2 april: 610 km Kiel – Würzburg  
Frokost om bord, du kan nyte innseilingen til Kiel som er kl 10.00 Vi tar plass i bussen og fortsetter 
på gode tyske veier forbi Hamburg, Hannover, Göttingen,  
Fulda til Würzburg hvor vi skal overnatte på Hotel Mercur am Meinufer.  
Middag på hotellet om kvelden 

Mandag 3 april: 461 km Würzburg - Innsbruck 
Frokost på hotellet før vi tar plass i bussen. I dag kjører vi først noen mil på auto Bahn før vi kommer 
inn på mindre veier og får se Ettall kloster og pasjonsspillbyen Oberammergau, før vi fortsetter forbi 
Garmisch Partenkirchen og videre inn i det flotte tyroler landskapet, forbi Tysklands høyeste fjell 
Zugspitze med sine 2962 meter. turen videre går over Fernpass før vi kommer til Innsbruck for 
overnatting på Alphotel Innsbruck. Felles middag på kvelden 

Tirsdag 4 april: 380 km Innsbruck – Portoroz  
Frokost på hotellet før vi igjen tar plass i bussen. I dag skal vi over Europabroen og Brennerpasset 
inn i Italia. Noen mil inn i Italia tar vi av ved Brixen inn på mindre veier, som vi følger langs grensen 
mot Østerrike forbi Toblach, Mulback, Udin og mange flotte plasser i Syd-Tirol på vår vei over til 
Adriaterhavet. Grensen mellom Italia og Slovenia passerer vi like før vi ankommer vårt mål som er 
den lille sjarmerende byen Portoroz som ligger helt nede ved Adriaterhavet.  
Vi sjekker inn på vårt flotte 5 stjerners Grand Hotell Bernadin hvor vi skal tilbringe 5 netter.  

5,6,7 og 8 april i Portoroz:  
I Portoroz har vi 4 dager til rådighet hvor vi kan slappe av, gå turer langs flotte strandpromenader 
eller kanskje benytte seg av spa tilbudet på vårt hotell  
En dag blir det utflukt med bussen til Postojna grottene, verdens største grotte som er 20 mil lang. 
Hvorav 5,8 km er åpen for publikum. Mulighet for heldags båttur til Venezia (ikke inkl )                                              
Posojna grotten                                                             Venezia
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Søndag 9 april: 250 km Portoroz - Villach 
Da er dagen for å forlate Portoroz og Slovenia kommet. Vi tar plass i bussen og tar fatt på vår vei 
hjemover, vi stopper innom Planica og ser på hoppbakkene og skistadion (som det i disse dager har 
vært avholdt ski vm) deretter fortsetter vi opp til den smaragdgrønne innsjøen Bled, hvor vi besøker 
det flotte slottet som ligger idyllisk til på en klippe 130 meter over Lake Bled. Du kan også se deg om 
på det 1000 år gamle slottet. Etter besøket her tar vi turen ned til sentrum for lunsj, og her er også 
mulig å ta en båttur ut til kirken som ligger midt i sjøen. Sjøen som bare er 2 km lang. Deretter 
fortsetter vi over den Østeriske grensen til Villach for overnatting på Hotell Palais 26 i sentrum. 
Felles middag på kvelden. 

Mandag 10 april: 490 km Villach – Nürnberg  
Frokost på hotellet før vi setter oss i bussen for dagens etappe som går forbi Salzburg, München og 
opp til Nürnberg for overnatting på Arvena Park Hotell.  Felles middag på kvelden  

Tirsdag 11 april: 510 km Nürnberg – Celle 
Etter frokost går dagens tur opp forbi Leipzig, Magdeburg og Braunschweig til byen Celle, hvor vi 
overnatter på Intercity Hotel. Felles middag på hotellet   

Onsdag 12 april ca. 220 km Celle – Kiel  
Frokost på hotellet før vi i dag følger litt mindre veier forbi Bergen Belsen og Bisbingen, samt 
utkanten av Hamburg på vår vei opp til Kiel. Her ligger Color Line som skal ta oss opp til Oslo. Vi 
sjekker inn på båten, får våre lugarer og møtes til felles middag i bufferestaurant Grand Buffet inkl  
1 drikke om kvelden 

Torsdag 13 april: Oslo - hjem 
Frokost på båten under innseilingen til Oslo 
Vi finer plass i bussen og tar fatt på turens siste etappe, til hjemstedene  

Pris pr pers KR 21 950,-  
Inkludert i prisen er:  
Busstransport 13 dager  
Reiseleder med på hele turen 
Color Line t/r Oslo-Kiel m/innv lugar og show m/1 drikke 
9 Hotellovernattinger  
12 middager        
12 frokoster  
Utflukt til Postojna grotten 
1 lunsj i Bled             

Singel tillegg :  
Color Line KR 1 850,- 
Hotellene KR 3 920,-     

VELKOMMEN PÅ PÅSKETUR 
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Kr. 7.250,-

Inkl: Buss, båt, hotel-
ler og arr. som be-
skrevet.
Enelugar kr 650,- tur/
retur
Enerom kr 720,-
Utvendig lugar kr 400,
-pr lugar tur/retur

Dette blir en minnerik påske

Tur nr.2460
Avgang:

6.april 20235 dagers påsketur
Møt våren i Rostock

Rostock, beliggende ved Østersjø-kysten og i 
det som tidligere var Øst-Tyskland – er så 
avgjort en by verdt en reise. Den har en tri-
velig bykjerne, slik vi kjenner fra mange tys-
ke små– og mellomstore byer. Ideélt å rusle 
ut fra hotellet i, kikke litt i butikker og på liv 
og folk, slå seg ned på en fortausrestaurant 
eller nyte en god lunsj på en av byens 
restauranter.  
Påsken gjør også sin ankomst i Rostocks ind-
re by. Ca. 80 markedsboder og utstillere for-
ventes på Rostock påskemarked og de vil 
presentere kulinariske delikatesser, hånd-
verkskunstverk, påskegaver og glede-runder. 
Vi finner igjen mange av de samme bodene 
som mot jul  og vi anbefaler at du prøvesma-
ker på spesialiteter som 
Rauchwürst og Warnemün-

-
-

r. 

--
--

r.r.

aaa-a-a--



1 dag
Avgang Oslo bussterm. Kl. 10.00. Turen går på gode veier via Østfoldbyene til Svi-
nesund. Frivillig kafferast underveis. Videre gjennom Bohuslän til Gøteborg, i god-
vær kjøres kystveien over Tjørn og Orust. Stena Lines ferge har avgang kl. 18.45. 
Ombord venter komfortable lugarer, alle med senger på gulvplan og dusj/WC. Det 
blir servert buffet om kvelden inkl. fri drikke av øl, vin og min. vann, resten av 
kvelden til felles hygge.

2 dag
Frokost ombord før ankomst Kiel kl. 10.00. Vi tar plass i bussen og kjører langs tri-
velige bondestraser til den lille byen Plön. Vi besøker Plön slott som ligger på top-
pen av den store Plöner sjøen i Ostholstein, slottet ble bygget mellom 1633 og 
1636 midt i trettiårskrisen.
Den trevinklede bygningen regnes som et arkitektonisk eksempel på den stilistiske 
blandingen av barokk og renessanse. Inntil 1761 tjente Plön-slottet som en bolig 
for hertugene i Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön før det ble den danske kongeli-
ge familiens eiendom og ble fremdeles sommerbolig for kristen VIII av Danmark. 
Under hans regjering fikk slottet sin karakteristiske hvite maling. Under imperialti-
den i 1868, konverteringen til den preussiske kadettskolen. I den tilstøtende Gar-
tenschlösschen ble en prinseskole åpnet der alle seks sønner av Kaiser Wilhelm II 
ble undervist til 1910. Vi får omvisning med guide.
Igjen tar vi plass i bussen og turen går til Rostock og vårt 4-stjerners  Pentahotel 
hvor vi skal overnatte i 2 netter. Hotellet har en flott beliggenhet i nærheten avNe-
uer Markt og Marienkirche, ca 5 min. gange. Vi gjør oss kjent med omgivelsene før
middag.

3 dag
Frokost på hotellet, i dag er det stor påskemarked i Rostock. Dette markedet har 
også det største påskeegget i regionen, som er åpent for nye malingsjobber hvis du 
føler deg kreativ eller ønsker å bli oppdaget med nye ferdigheter så er dere hjerte-
lig velkommen til å male. Frivillig lunsj og middag på hotellet om kvelden. 

4 dag
Frokost på hotellet, vi tar plass i bussen og kjører til Lübeck hvor vi får litt tid på 
egenhånd og frivillig lunsj. Derifra til Kiel for båtavgang kl. 18.45. 
Det blir servert buffet inkl. fri drikke av øl, vin og min. vann.

5 dag
Frokost om bord før an-
komst Gøteborg kl. 09.15. 
Vi tar plass i bussen og 
kjører på gode veier med 
stopp på Nordby før retur 
tilbake til utgangspunktet. 

5. 
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Bli med til blomsterlandet Holland! 
  

Dag 1 fredag  5. mai 2023   Oslo - Kristiansand  
Kl. 07:30 starter vi fra Bussterminalen og setter kursen sørover på E18, mot dagens 
reisemål, Kristiansand. Her venter fergen MS Romantika som har avreise kl. 15:30. 
Foran oss ligger et avslappende 18 timers cruise.  
Fergen har taxfreeshoping, flere restauranter og barer. I tillegg spektakulære show.t 
show. Felles middag om bord.
  

Dag 2 lørdag  6. mai     Emshaven - Giethoorn - Noordwijk
Kl. 09:30 klapper vi til kai i Emshaven og så snart vi er samlet i bussen, triller vi inn i det 
Hollandske landskapet. 
Etter knappe to timer, ankommer vi den lille landsbyen Giethoorn, som ligger litt sør for 
skøytebyen Heerenveen. Den eneste forbindelsen innbyggerne har for å komme seg ut i 
verden er å benytte vannveien. Her er bil byttet ut med båt! 
For oss turister er det fascinerende å seile rundt på disse kanalene som er omgitt av 
bolighus. Derfor blir vi med på en times båttur gjennom tettstedet og deretter får vi 
servert lunsj.  

Etter måltidet fortsetter vi til den fantastiske 32 km lange demningen, Afsluitdijk, som 
stod ferdig i 1932. Den ble bygget for å skape landbruksarealer der sjøen Zuiderzee lå 
og for å sikre mot en flom fra Nordsjøen.  
I tillegg er det anlagt en firefelts motorveg på toppen av demningen! 

Vi tar en kort stopp ved informasjonstårnet hvor vi få et inntrykk av det fantastiske 
byggverket, før vi kjører bort til oste- og treskoprodusenten Alida Hoeve. 
Her får vi en god innføring i hvordan osten fremstilles og smakes. Treskoene lager de 
mens vi ser på.  
Mens vi kjører mot hotellet, kan vi flere steder se store jorder dekket med 
fargesprakende tulipaner i alle regnbuens farger. Et fascinerende skue! 
Ved 19-tiden sjekker vi inn på hotellet. Felles middag på hotellet. 
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Dag 3 søndag, 7. mai Amsterdam 
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 byer i Europa.
Her får vi en guidet rundtur med buss og kanalbåt.
Det er interessant å se de mange gamle skjeve husene og å høre om 
byens spennende historie. Amsterdam er bygget på 90 øyer og ca. 400 
bruer binder byen sammen. God tid til en lunsj på en av de trivelige

       fortausrestaurantene. – ikke inkludert     Middag på hotellet..

Dag 4 mandag 8. mai Rundmaleriet Panorama Mesdag - Blomsterparken Keukenhof 
I dag venter to snadder-opplevelser! 
Den første attraksjonen er Europas største rundmaleri, Panorama Mesdag i Den Haag.
Ekteparet Mesdag malte bildet som viser bydelen Scheeveningen i 1880. 
Når vi kommer inn i rommet, vil vi føle at vi befinner oss midt inne i landskapet! –
«Må bare oppleves»! Lerretet er 14 meter høyt og omkretsen er 120 m.

Deretter reiser vi ut til dagens Scheeveningen for å se hvordan det ser ut der i dag.
Etter en kort fotostopp kjører vi til turens hovedattraksjon; Keukenhof, en av verdens 
største blomsterhager. 
Omtrent 7 millioner blomster plantes årlig. Ikke bare tulipaner, men også mange andre 
blomster, inkludert hyasinter, påskeliljer, liljer, roser, hagenellik og iriser. Her inne i 
parken tar vi oss god tid. Det er flere spisesteder hvor en kan sette seg ned og hvile 
mellom inntrykkene.
Etter blomsteropplevelsen reiser vi «hjem». Vi samles til middag på hotellet.

Dag 5 tirsdag, 9. mai                   Nordwijk - Bremen
Atter en dag med gode opplevelser! 
Vi sjekker ut av hotellet og kjører via demningen Afsluitdjik, til Bremen. Byen var 
sammen med Lübeck en av de viktigste byene i Hansaforbundet.
Vi skal bo på Radisson Blu som ligger sentralt ved gamlebyen. 
Den gamle Schnoor bydelen ligger bare to kvartaler fra hotellet. 
En fantastisk opplevelse å vandre i de trange, sjarmerende smugene!
Felles middag på hotellet.
Dag 6 onsdag, 10. mai               Bremen - Hamburg - Kiel
Etter en «lang» frokost sjekker vi ut og fortsetter ferden mot Hamburg., byen som 
har flere bruer enn Venezia og Amsterdam til sammen!
Elven Elben danner mange flodarmer i dette landskapet og derfor blir bykjernen 
delt opp i flere deler. Etter den frivillige kafferasten, triller vi videre mot Kiel hvor 
Stena-line venter på å ta oss med over til Gøteborg.  
Felles middag om bord.
Dag 7 torsdag, 11. mai Gøteborg - Oslo

Vi ankommer Gøteborg kl. 09:15
Så snart vi er kommet om bord i bussen fortsetter vi mot Oslo.
Vi tar en pause på Nordby Shoppingsenter ved Svinesund. 
Rundt kl. 15:30, ankommer vi Bussterminalen

Turfakta:
7 dager – 6 netter
2 netter om bord i ferge
3 netter i Noordwijk
1 natt i Bremen 

6 frokoster
6 middager, ikke dag 7
1 lunsj, dag 2

Pris pr. person i:
dobbeltrom/lugar: kr. 12.990, -
Tillegg:
Enkeltrom/lugar     kr. 3.690, -
Lugar m/havutsikt,
                 pr. lugar      kr.    680,-
Forbehold om valutaendringer
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TUR 135
STIKLESTAD MED HEILAG OLAV,
RØROS MED ELDEN,
RENDALEN MED BREDA BULL

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

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

Kr.7595,-
Prisen inkl: Buss, 4 
dager halvp. + 2 
lunsjer div.guider, 
Olavspelet, Elden, 
Breda Bull, og 
Ratvolden 
Tillegg: 
Enerom kr. 1.050,-. 

Med 3 perler på en snor i løpet av 4 
dager blir turen til et opplevelses-
senari 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 
juli. Spelet utvikles fra år til år og har 
et magisk grep på sitt publikum. Til 
nå har over 800 000 personer sett fo-
restillingen om Olav Haraldssons fall 
på Stiklestad, som oppføres på Nor-
dens største og eldste friluftsteater si-
den 1954. Om lag 700 personer er in-
volvert i og omkring forestillingen. 
Profesjonelle skuespillere står på sce-
nen sammen med amatører. Orkeste-
ret er også sammensatt av profesjo-
nelle og amatører. 

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

Kr. 5.395 ,-

Inkl. buss, 3 overnat-
tinger på Savalen Fjell-
hotell m/ ½ pensjon.

Enerom kr. 675,-

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

Tur nr. 2136

4 dager. Årets folkefest
RØROSMARTNAN 2023

Er du klar for årets folkefest på Røros? 
For 168 gang arrangeres den tradisjonelle Rørosmartnan 
som kombinerer folkeliv, handel, kultur på en måte som 
man ikke kan oppleve noe annet sted. Verdenskulturminnet 
Røros bergstad danner en unik ramme for folkefesten som 
er en opplevelse alle bør unne seg minst èn gang i livet. El-
ler aller helst – Èn gang i året!
Rørosmartnan er først og frem en handelsmartnan, med ca. 
250 utstillere i gata og på varemessa. 
I tillegg bugner martnan også av kulturelle innslag hele uka 
og hele døgnet: Konserter, dans, spontane innslag i gata, 
revy, god mat og drikke, høy stemning på serveringsstede-
ne, liv i bakgårdene, historieformidling, tivoli og kjøring 
med hest og slede.
Vi får se ca. 80-talls hesteekvipasjer kjørt av forbønder og 
lasskjørere, som sine forfedre har tilbakelagt lange strek-
ninger for å komme fram til Rørosmartnan med varer. Med 
andre ord en opplevelse som vil gi deg følelsen av å trå inn 
i en annen tid. 

Avgang: 
20/2-2023

nnn

ka 

e-

 

d 
n

kaka

e-e-e-

dd
nnnn nn

1 dag, 
Avgang Oslo kl. 10.00. Vi kjører Elverum med frivillig kafferast 
underveis til Savalen Fjellhotell hvor vi skal bo i 3 netter. Vi 
gjør oss kjent med omgivelsene før middag på hotellet. 
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 til martnashandel før turen går tilbake til ho-
tellet. 
Middag på hotellet om kvelden og dans til musikk

3 dag, 
Etter frokost på hotellet tar vi igjen plass i busen (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 tilba-
ke til utgangspunktet.
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TUR 135
STIKLESTAD MED HEILAG OLAV,
RØROS MED ELDEN,
RENDALEN MED BREDA BULL

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

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

Kr.7595,-
Prisen inkl: Buss, 4 
dager halvp. + 2 
lunsjer div.guider, 
Olavspelet, Elden, 
Breda Bull, og 
Ratvolden 
Tillegg: 
Enerom kr. 1.050,-. 

Med 3 perler på en snor i løpet av 4 
dager blir turen til et opplevelses-
senari 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 
juli. Spelet utvikles fra år til år og har 
et magisk grep på sitt publikum. Til 
nå har over 800 000 personer sett fo-
restillingen om Olav Haraldssons fall 
på Stiklestad, som oppføres på Nor-
dens største og eldste friluftsteater si-
den 1954. Om lag 700 personer er in-
volvert i og omkring forestillingen. 
Profesjonelle skuespillere står på sce-
nen sammen med amatører. Orkeste-
ret er også sammensatt av profesjo-
nelle og amatører. 

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

Kr. 8.780,-

Pris ink: Buss, 1/2 
pensj., innv.dbl.lugar.

Tillegg:
Enkeltrom kr. 2.395,-
Enelugar kr. 550,- t/r

Utv.lugar kr.350.– p.p.

På Hildesheims historiske torg 
byr vinprodusenter, vinhandlere og gjestgiverne

inn til vinfest

Vinfest i Hildesheim, m/Celle, Lübeck
Marienburgs fantastiske slott.  6 dager

Tur nr. 2145 Avgang:
18/5-2023

I den yndige gamle byen Hildesheim går årets vinfest av 
stabelen i mai. Vinhandlere fra hele Tyskland og Europa 
ønsker oss velkommen med gode smaksprøver. På torget 
blir det satt opp langbord med salgsboder for vin og mat, 
samt levende musikk og underholdning. Bli med og få 
oppleve denne fantastiske byfesten. 

1 dag,
Avreise Oslo Bussterminal kl. 10.00. Turen går på gode veier via Øst-
foldbyene til Svinesund. Frivillig kafferast underveis. Videre gjennom 
Bohuslän til Gøteborg, i godvær kjøres kystveien over Tjørn og Orust. 
Stena Line har avgang kl. 18.45. Ombord venter komfortable lugarer, 
alle med senger på gulvplan og dusj/WC. Det blir servert buffet om 
kvelden inkl. fri drikke av øl, vin og min.  vann, resten av kvelden til 
felles hygge.

2 dag,
Ankomst Kiel kl. 09.15. Frokost ombord. Etter tollklarering tar man 
plass i bussen. Vi kjører direkte til Celle. Byen Celle er berømt for sin 
vakre gamleby med mer enn 400 historiske bygninger fra 1500- til 
1700-tallet i bindingsverk. Celles historie går mer enn 1000 år tilbake i 
tid, og flere historiske bygninger fra middelalderen er tatt vare på. Cel-
le var residensby for grevene av Brunswick-Lüneburg i middelalderen, 
og har et vakkert slott fra denne tiden, Schloss Celle, som er i used-
vanlig god stand, og som er en stor severdighet. Frivillig lunsj i Celle. 
Vi tar plass i bussen og kjører det korte stykket til Hildesheim hvor vi 
sjekker inn på vårt sentrumshotell.  Vi gjør oss kjent med omgivelsene 
før middag om kvelden.

3 dag,
Etter god frokost, tar vi en runde i byen med reiseleder. Resten av da-
gen er vi med på denne fantastiske folkefesten. Middag om kvelden. 

4 dag, 
Etter god frokost på hotellet tar vi plass i bussen og kjører litt nord for 
Hannover for å besøke det majestetiske slottet Marienburg.  Når Kong 
Georg V av Hannover ga sin hustru Dronning Marie i 1857, slottet Ma-
rienburg ante han lite om at hans kjærlighetsbevis skulle bli ett av de 
mest imponerende og nygotiske bygg i Tyskland. Vi får omvisning med 
guide. Deretter går turen tilbake til Hildesheim for å fortsette vinfesten. 
Felles middag.

5 dag, 
Frokost på hotellet, vi tar plass i bussen og kjører direkte via Hamburg 
og ankommer hansabyen Lübeck. Her får vi kort sightseeing m/sjåfør. 
Vi ser blant annet Budenbrooks hus, Niedereggers Marsipanhus, Råd-
huset, Mariakirken og den berømte Lübecker Tor. Tid på egenhånd, 
mulighet for dagens lunsj.  Stena Line  har avgang kl. 18.45.  Igjen blir 
der servert buffet inkl. fri drikke av øl, vin og min. vann. Resten av 
kvelden til felles hygge. 

6 dag. 
Frokost før ankomst Gøteborg kl. 09.15. Vi tar plass i bussen og kjører 
på gode veier med stopp på Nordby hvis ønskelig for frivillig kafferast 
og siste shopping. Deretter går turen tilbake til utgangspunktet. 
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Skagen er en perle man aldri går trett av. 
Kunstnerbyen som ligger der Kattegat og 
Skagerrak møtes. Vi får rikelig med tid til å nyte 
denne byen i fred og ro. Ved Skagen kan man 
se Den Tilsandede Kirke, besøke Grenen som 
skiller Skagerrak fra Kattegat. Vil man se vidt 
utover, kan man komme opp i Danmarks 
høyeste fyrtårn, Skagen Fyr fra 1856. Skagen 
har et blomstrende uteliv, med en rekke 
restauranter, barer og vertshus. En gruppe 
skandinaviske malere på 1880- og 1890-tallet -
Skagenmalerne - fant lyset så spesielt og 
spennende at de bosatte seg i området og 
skapte mesterverker som kan ses på Skagen
Museum. Fargen på husene er spesiell -
Skagengul - og karakteristisk er de hvite 
kantene på taksteinene.

TUR 123 

SKAGEN MED COLOR SKAGEN 
HOTEL OG SUPERSPEED

Kr. 5.595,-

«De to hav møtes»

Prisen inkl: Buss, 
2 overnattinger
m/halvp., guide i 
Skagen 
Enkeltromstillegg 
kr. 990-.

Avgang:
22/5,  12/6,  14/8, 
21/8, og 4/9 —2023

Dag 1
Avgang fra Oslo kl.14.30, og på gode Vestfoldveier har vi av-
gang 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 sentrums kro. Med bussen tar vi en
tur til De Hvite Klitter og Grenen hvor de 2 hav
møtes. Her tar vi en stopp på minst 1 time. 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. Su-
per Speed” har avgang kl.12.45 og vi finner gode tilbud i ski-
pets 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.
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TUR 135
STIKLESTAD MED HEILAG OLAV,
RØROS MED ELDEN,
RENDALEN MED BREDA BULL

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

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

Kr.7595,-
Prisen inkl: Buss, 4 
dager halvp. + 2 
lunsjer div.guider, 
Olavspelet, Elden, 
Breda Bull, og 
Ratvolden 
Tillegg: 
Enerom kr. 1.050,-. 

Med 3 perler på en snor i løpet av 4 
dager blir turen til et opplevelses-
senari 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 
juli. Spelet utvikles fra år til år og har 
et magisk grep på sitt publikum. Til 
nå har over 800 000 personer sett fo-
restillingen om Olav Haraldssons fall 
på Stiklestad, som oppføres på Nor-
dens største og eldste friluftsteater si-
den 1954. Om lag 700 personer er in-
volvert i og omkring forestillingen. 
Profesjonelle skuespillere står på sce-
nen sammen med amatører. Orkeste-
ret er også sammensatt av profesjo-
nelle og amatører. 

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

TUR  2109

BLOMSTRINGEN I 
HARDANGER

Kr. 5.750 

Prisen inkl: Buss og 
helpensjon.
Tillegg for enkeltrom 
kr. 660.-.

Avg: 
22/5-2023

Hardangerfjorden er et kjærkomment motiv for 
naturfotografer og kunstmalere. Med sitt drama-
tiske landskap, fjordene som speiler de hvitkledde 
fjelltoppene, sine mektige fossefall og majestetis-
ke isbréer, er nettopp Hardangerfjorden et av de 
vakreste områdene som Norge har å by på! 
Dag 1
Oslo – Filefjell – Aurlandsfjorden - Ulvik Avreise Oslo kl. 09.00 Vi leg-
ger veien opp gjennom «vakre variert Valdres». Etter lunsj på Fager-
nes, kjører vi over Filefjell og kommer ned Lærdal til den majestetis-
ke Borgund Stavkirke. Her stanser vi for å ta kirken i nærmere øye-
syn. 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 naturperlen og frukt-
bygda Ulvik, helt innerst i en av Hardangers fjordarmer. Vi sjekker 
inn på Brakanes Hotell som ligger nede i strandkanten. Her skal vi bo 
under hele oppholdet! Middag på hotellet begge dager 

Dag 2
Utflukt Hardanger rundt Etter frokost kjører vi til Kvanndal og tar fer-
gen over til Utne. Vi følger veien langs Hardangerfjorden som fører 
oss gjennom gårdstun og frukthaver frem til Jondal. I blomstringsti-
den er dette en av de vakreste strekningene. Vi fortsetter til Sunndal 
i Mauranger hvor vi skal ha lunsj i «Olaløo». Her serveres en god be-
tasuppe mens vertinne Inger Lise, forteller om livet før og etter de 
fikk veiforbindelse til Odda og Jondal. Etter måltidet triller vi videre 
gjennom Folgefonntunnelen til Odda og videre langs Sørfjorden og 
«hjem» til Ulvik hvor vi også besøker fruktgarden Syse. Den har et 
godt utvalg i egenprodusert frukt, sider, dessertplommer, syltetøy, 
fenalår etc.

Dag 3
Ulvik – Hardangervidda – Hallingdal – Oslo Enda en ny opplevelsesrik 
dag! Etter en «lang» frokost tar vi fatt på hjemveien. Den fantastiske 
Hardangerbrua som er Norges lengste hengebru, lengre enn Golden 
Gate Bridge i San Francisco, fører oss over fjorden. I Øvre Eidfjord 
besøker vi Hardangervidda Natursenter, et spennende natur- og kul-
turhistorisk opplevelsessenter. Her vises også Ivo Caprinos panora-
mafilm. Den er så godt laget at vi føler vi blir med på helikopterturen 
innover på Hardangervidda, over høye fjell, dype daler, vakre fosser 
og uberørte isbreer. En opplevelse for store og små! Det blir tid til å 
ta seg en kaffekopp og se på geitene som beiter oppe på taket! Der-
etter fortsetter vi oppover i Måbødalen og tar oss tid til å besøke Vø-
ringsfossens nye utsiktspunkt som gir oss panoramautsikt over fos-
sen og dalen. Videre opp på Nord-Europas største høyfjellsplatå, Har-
dangervidda. Turens siste fellesmåltid inntar vi på Geilo, før vi triller
nedover gjennom Hallingdal og ankommer Oslo ved 20-tiden. 

Hjertelig velkommen
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Buss og Reiseservice as       

    Liverpool - Beatlesmuseet - York - Aidensfield !
Bli med til:  

Til avtalt tid møtes vi på Gardermoen og kl. 11:25 tar vi av med SAS, SK4609.
Etter to timers flytid, lander vi i Manchester. 
Her venter bussen som skal frakte oss på dagens oppdagelsesferd.

Etter en times kjøretur ankommer vi Liverpool og bussen stanser rett utenfor 
«The Beatles Story Experience». 
Før vi besøker Beatlesgutta, får vi servert lunsj på den trivelige puben som 
ligger inntil museet. 
Etter lunsjen er vi klare for å besøke The Beatles! 
Her får vi god tid til å bli kjent med bandets historie. 
Hver enkelt kan gå gjennom museet i sitt eget tempo da vi får utlevert 
audioguider som er enkle å bruke. 

Til avtalt tid møtes vi igjen i bussen og setter kursen mot York.
Etter drøye to timer ankommer vi hotellet vårt som ligger bare 500 meter fra 
gamlebyens sentrum! 
Her skal vi bo under hele englandsoppholdet. Felles middag på hotellet.

Dag 2 tirsdag, 30. mai Utflukt til Stamford Bridge og Aidensfield 
Den første «godbiten» får vi allerede etter knappe 20 minutters kjøretur; 
den historiske Stamford bridge.

Oslos grunnlegger, kong Harald Hardråde, var interessert i å ta over den 
engelske tronen og seilte over til England med 300 skip. Imidlertid ble han 
overrumplet ved Stamford Bridge og tapte slaget den 25. september 1066. 

Vi tar oss tid til å vandre over broen som i dag er en steinbro med biltrafikk, 
men det var her slaget stod! -    

Deretter skifter vi tema fra vikingtid til nåtid. 

Den sjarmerende lille landsbyen som egentlig heter Goathland, kjent fra TV-
serien «Med hjarta på rette staden», ligger bare en drøy times kjøretur fra 
hotellet.

Serien hadde på det meste, nesten 14 millioner seere i England og i Norge 
over 1 million. 372 episoder fordelt over 18 år.
Handlingen er lagt til 1960 tallet og er filmet i nasjonalparken North York 
Moors hvor landsbyen «Aidensfield» ligger. 
For virkelig å oppleve 1960-årene, reiser vi med det rutegående damptoget 
de siste 24 km opp til landsbyen – 1 times togtur!   … forts side/2

Dag 1 mandag, 29. mai 2023 Oslo – Manchester - Liverpool - York 
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Foruten våre kjenninger i Aidensfield, reiste også Harry Potter flere ganger 
med dette toget og i likhet med ham, stiger vi av toget på samme stasjon, 
Aidensfield!

Vi spaserer de 283 meterne opp til puben. 
Det føles som vi er midt inne i tv-serien! 

Inne på puben kan du kose deg med en pint uten å bli arrestert av 
konstablene. 

Her kan du sikkert slå av en prat med noen av de du kjenner fra skjermen, 
da de fleste av de 300 fastboende deltok i TV-serien.. 
Gina treffer vi dessverre ikke, da hun har ferie på denne tiden..

Du må også besøke butikken, postkontoret og verkstedet!

Etter de gode opplevelsene i Aidensfield, kjører vi gjennom det vakre 
landskapet i nasjonalparken. Flere steder vil vi kjenne oss igjen da hele 
området ble benyttet under innspillingene. 
Felles middag på hotellet.

Inkludert i prisen:
4 dager - 3 netter
Fly Oslo - Manchester - Oslo

3 netter i York,

3 frokoster, ikke dag 1
1 lunsj, dag 1
3 middager, ikke dag 4

Tog til Aidensfield
Entreer og omvisninger som 
beskrevet i programmet.

Pris pr. person
i dobbeltrom:   kr.   10.970,- Tillegg enkeltrom  kr.    2.610,-

  Forbehold om valutaendring og eventuelle avgifter

Etter frokost sjekker vi ut og kjører til Manchester lufthavn. 
Vi flyr hjem med SAS, SK4608, som lander på Gardermoen kl. 16:10. 
Turen avsluttes her.

VEKT BAGASJE:
Innsjekket bagasje, 
maks. 23 kg.

Håndbagasje 
Inntil 8 kg.

Dag 4 torsdag, 1. juni York - Manchester - fly til Oslo

Dag 3 onsdag, 31. mai York
I dag skal vi kose oss i byen som tilhørte Norge! 
I året 866 e.Kr. ble York kapret av norske vikinger. De endret navnet til 
Jorvik.
Ennå finner en spor etter vikingene, blant annet flere norske gatenavn, som 
Fossgate! Elven heter til og med River Foss ...

Etter frokost samles vi i resepsjonen og starter på en interessant byvandring 
gjennom gamle Jorvik. Vi går i sakte tempo med flere stop langs veien. 

Fra hotellet rusler vi bort til den fantastiske katedralen York Minster. 
Deretter fortsetter vi gjennom de trange, sjarmerende gatene. 
Når vi rusler innover i den berømte gaten, The Schambles, vil du sikkert føle 
at du vandrer inn i 1400-tallet!  Dette var slakternes gate. I dag er den 
spekket med koselige restauranter/puber og butikker. 
Ca. 200 meter bortenfor ligger dagens høydepunkt, besøket på det 
«levende» museet Jorvik Viking Centre. Vi opplever hvordan menneskene 
levde og får se hvordan de bodde og arbeidet, kjenne lukten av matlaging, 
høre hvordan de snakket etc. Byvandringen avsluttes her ved 12:30-tiden. 

Resten av dagen til fri disposisjon. 
York «bugner» av museer! Bl.a. verdens største jernbanemuseum ligger 
også i nærheten av hotellet vårt. Felles middag på hotellet.



Kr. 10.780,-

Pris inkl: Buss, arrange-
ment og bespisning 
som skissert.

Tillegg enerom:
Kr. 1.950.-
Enelugar Kr. 390.-
Utv.lugar pr.pers. 
Kr. 295.-

Tur nr. 2137

6 DG. HISTSRISKE BERLIN
M/VAKRE SPREEWALD

Berlin er et av de mest spennende reisemål i Europa!
Etter murens fall har byen gjennomgått en total for-
andring med nye og restaurerte bygninger. Berlin er 
igjen Tysklands hovedstad. 
I tillegg skal vi få oppleve et av Tysklands mest po-
pulære fritidsområder, idylliske Spreewald som også 
står på UNESCO’s liste. 
Her bor sorberne, et folkeslag som kom hit på 600-
tallet.  Derfor har veiskiltene i dette området to 
språk; tysk og sorbisk!  Se omtalen under dag 2.

Avgang:
5.juni—2023

Dag 1   5.juni    Gardermoen  - Berlin
Til avtalt tid blir vi hentet med buss og kjører til Gardermoen. 
Herfra flyr vi med Norwegian avgang kl. 07.40 med ankomst 
Berlin kl. 09.15. (Tid ikke fastsatt enda)
Der blir vi hilst velkommen av vår norske sjåfør somsammen  
med lokalguiden vil vise oss Berlin. På denne rundturen får vi se 
det meste av byens kjente historiske bygninger og monumenter 
som for eksempel Brandenburger Tor, Riksdagen, Checkpoint 
Charlie, Kurfürsten Dam og paradegaten Unter den Linden. 
Rundturen avsluttes ved hotell Park Inn by Radisson Berlin som 
sammen med TV-tårnet var prestisjebygget til DDR og ligger på 
Alexander Platz, sentrum i det tidligere Øst-Berlin. Herfra er det 
gangavstand til flere kjente museer og det kjente TV-tårnet som 
er 368 meter høyt og ligger på den andre siden av gaten!   Ta 
heisen opp og nyt utsikten fra restaurantbordet mens du dreier 
360 grader rundt i løpet av en halvtime! Felles middag på hotel-
let.   

Dag 2   6.juni      Utflukt til Spreewald
Ny dag med nye opplevelser!
Etter en times kjøretur sørover fra Berlin ankommer vi Lübben, 
hovedstaden i naturvernområdet Spreewald.
I det 75 km lange og 16 km brede området har elven Spree, 
som renner gjennom Berlin, dannet 300 flodarmer med til sam-
men ca. 1.000 km vannveier. Disse vannveiene fungerer som 
landeveier der bøndene frakter alt som må
transporteres til og fra gården.  Motorferdsel på kanalene er for-
budt.  Bare ambulansen og bøndene har lov til å bruke motorer 
på båtene sine. Selv postbåten må stake seg fram! Det er hit 
tyskerne kommer for å nyte stillheten og den romantiske natu-
ren. Hitlers stab planla å gjøre Spreewald til et ferieområde for 
sitt folk etter at de hadde utslettet det sorbiske folket. -  Heldig-
vis rakk de ikke det. De kaller området ”Die Langsamkeit”.
Her stiger vi om bord i en kanalbåt - uten motor!
Båtføreren sørger for fremdriften og staker oss gjennom kana-
lene som er  kantet med grønne trær og idylliske hus. I løpet av 
båtturen får vi servert lunsj på en restaurant som ligger ved ka-
nalen.  Etter båtturen blir det tid til å utforske den egenartede 
landsbyen, og kanskje smake på og å kjøpe de gode agurkene 
som dyrkes i Spreewald.
Ut på ettermiddagen returnerer vi til Berlin. Middag på hotellet.    

Dette eventyret bør dere bli med på!!!

Kr. 10.780,-

Pris inkl: Buss, arrange-
ment og bespisning 
som skissert.

Tillegg enerom:
Kr. 1.950.-
Enelugar Kr. 390.-
Utv.lugar pr.pers. 
Kr. 295.-

Tur nr. 2137

6 DG. HISTORISKE BERLIN
M/VAKRE SPREEWALD

Berlin er et av de mest spennende reisemål i Europa!
Etter murens fall har byen gjennomgått en total for-
andring med nye og restaurerte bygninger. Berlin er 
igjen Tysklands hovedstad. 
I tillegg skal vi få oppleve et av Tysklands mest po-
pulære fritidsområder, idylliske Spreewald som også 
står på UNESCO’s liste. 
Her bor sorberne, et folkeslag som kom hit på 600-
tallet.  Derfor har veiskiltene i dette området to 
språk; tysk og sorbisk!  Se omtalen under dag 2.

Avgang:
5.juni—2023

Dag 1   5.juni    Gardermoen  - Berlin
Til avtalt tid blir vi hentet med buss og kjører til Gardermoen. 
Herfra flyr vi med Norwegian avgang kl. 07.40 med ankomst 
Berlin kl. 09.15. (Tid ikke fastsatt enda)
Der blir vi hilst velkommen av vår norske sjåfør somsammen  
med lokalguiden vil vise oss Berlin. På denne rundturen får vi se 
det meste av byens kjente historiske bygninger og monumenter 
som for eksempel Brandenburger Tor, Riksdagen, Checkpoint 
Charlie, Kurfürsten Dam og paradegaten Unter den Linden. 
Rundturen avsluttes ved hotell Park Inn by Radisson Berlin som 
sammen med TV-tårnet var prestisjebygget til DDR og ligger på 
Alexander Platz, sentrum i det tidligere Øst-Berlin. Herfra er det 
gangavstand til flere kjente museer og det kjente TV-tårnet som 
er 368 meter høyt og ligger på den andre siden av gaten!   Ta 
heisen opp og nyt utsikten fra restaurantbordet mens du dreier 
360 grader rundt i løpet av en halvtime! Felles middag på hotel-
let.   

Dag 2   6.juni      Utflukt til Spreewald
Ny dag med nye opplevelser!
Etter en times kjøretur sørover fra Berlin ankommer vi Lübben, 
hovedstaden i naturvernområdet Spreewald.
I det 75 km lange og 16 km brede området har elven Spree, 
som renner gjennom Berlin, dannet 300 flodarmer med til sam-
men ca. 1.000 km vannveier. Disse vannveiene fungerer som 
landeveier der bøndene frakter alt som må
transporteres til og fra gården.  Motorferdsel på kanalene er for-
budt.  Bare ambulansen og bøndene har lov til å bruke motorer 
på båtene sine. Selv postbåten må stake seg fram! Det er hit 
tyskerne kommer for å nyte stillheten og den romantiske natu-
ren. Hitlers stab planla å gjøre Spreewald til et ferieområde for 
sitt folk etter at de hadde utslettet det sorbiske folket. -  Heldig-
vis rakk de ikke det. De kaller området ”Die Langsamkeit”.
Her stiger vi om bord i en kanalbåt - uten motor!
Båtføreren sørger for fremdriften og staker oss gjennom kana-
lene som er  kantet med grønne trær og idylliske hus. I løpet av 
båtturen får vi servert lunsj på en restaurant som ligger ved ka-
nalen.  Etter båtturen blir det tid til å utforske den egenartede 
landsbyen, og kanskje smake på og å kjøpe de gode agurkene 
som dyrkes i Spreewald.
Ut på ettermiddagen returnerer vi til Berlin. Middag på hotellet.     

Dette eventyret bør dere bli med på!!!
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Dag 3, 7.juni Berlin
Frokost på hotellet, deretter blir det tur til Stasi-
fengslelet.  Her får vi ett godt innblikk i hvordan DDR-
regimet jobbet for å holde grepet på befolkningen. Vi 
får omvisning med guide. Resten av dagen til egen dis-
posisjon før middag 3-retters middag på TW Tower om 
kvelden.

Dag 4 8.juni
Etter frokost sjekker vi ut og tar fatt på hjemveien. På 
veien opp til Kiel tar vi en liten avstikker for å besøke 
byen Schwerin. Her kan vi besøke slottet som har en 
majestetisk beliggenhet på en liten øy midt i sentrum 
av byen. Slottet er et resultat av en tusen år lang byg-
geperiode som startet som en slavisk borg i 965.  Her 
tar vi dagens hovedstopp. Deretter fortsetter vi opp til 
Kiel. Stena Line har avgang kl. 18:45.
I kveld samles vi til turens siste felles måltid, middags-
buffet inkl. fri drikke av øl, vin og mineralvann. Resten 
av kvelden til felles hygge.  

Dag 5 9.juni
Frokost ombord før ankomst Gøteborg kl. 09:15. Etter 
tollklarering tar vi igjen plass i bussen.
Vi tar en pause ved Nordbysenteret, Svinesund før vi 
legger ut på den siste etappen tilbake til utgangspunk-
tet.

N.B. Pass må vi ha. Gode sko er kjekt, godt humør er viktig!
Reise og avbestillingsforsikring. Egne regler vedr. flyreise.

Hjertelig velkommen
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TUR 135
STIKLESTAD MED HEILAG OLAV,
RØROS MED ELDEN,
RENDALEN MED BREDA BULL

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

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

Kr.7595,-
Prisen inkl: Buss, 4 
dager halvp. + 2 
lunsjer div.guider, 
Olavspelet, Elden, 
Breda Bull, og 
Ratvolden 
Tillegg: 
Enerom kr. 1.050,-. 

Med 3 perler på en snor i løpet av 4 
dager blir turen til et opplevelses-
senari 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 
juli. Spelet utvikles fra år til år og har 
et magisk grep på sitt publikum. Til 
nå har over 800 000 personer sett fo-
restillingen om Olav Haraldssons fall 
på Stiklestad, som oppføres på Nor-
dens største og eldste friluftsteater si-
den 1954. Om lag 700 personer er in-
volvert i og omkring forestillingen. 
Profesjonelle skuespillere står på sce-
nen sammen med amatører. Orkeste-
ret er også sammensatt av profesjo-
nelle og amatører. 

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

Kr. 7.995,-

Prisen inkl: Buss, 
3 døgn m/ 1/2 pensj. og 
litt til, kos og hygge.

Tillegg for enkeltrom 
kr. 1.830

FC klubbens medlem-
mer får rabatt på 
kr. 350,-

Bli med til «ja, det vet vi ikke»

4 DG. UT I DET BLÅÅÅÅÅ!!!! 

Tur nr. 139
Avgang:

01.juni 2023

La oss gjøre noe spennende!!!

Vi reiser på tur«Ut i det blå».
4 dager skal vi kose oss sammen
Dele fine opplevelser.
Deilig mat. (1/2 pensjon +).
Finne nye reisevenner,
møte igjen gamle kjente.
Det er jo så lenge siden vi har sett hverandre!

Vi reiser fra Oslo kl. 09.00
Seng og mat er inkl. hver dag
Vi tar med oss Eili, reiseleder også,
(mulig vi må holdes litt i øra)?

Da må du ta med:
Godt humør og reiselyst.
Kamera er en god venn for minnene.
Du kan ta med ID, evt. Coronapass, hvis det er 
blitt et påbud, dette får vi komme tilbake til.
Gode sko og litt varme klær må vi ha.
Vi skal sove i gode senger.
Nå skal vi riktig kose oss!

Har du lyst til å bli med?
Ring inn din bestilling eller
send oss en mail.

Hjertelig velkommen.

i ikki ikk
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TUR 135
STIKLESTAD MED HEILAG OLAV,
RØROS MED ELDEN,
RENDALEN MED BREDA BULL

Tlf:   7 91 20 50 
E-post: post@fcturistbusser.no
web: fcturistbusser.no

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

Kr.7595,-
Prisen inkl: Buss, 4 
dager halvp. + 2 
lunsjer div.guider, 
Olavspelet, Elden, 
Breda Bull, og 
Ratvolden 
Tillegg: 
Enerom kr. 1.050,-. 

Med 3 perler på en snor i løpet av 4 
dager blir turen til et opplevelses-
senari 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 
juli. Spelet utvikles fra år til år og har 
et magisk grep på sitt publikum. Til 
nå har over 800 000 personer sett fo-
restillingen om Olav Haraldssons fall 
på Stiklestad, som oppføres på Nor-
dens største og eldste friluftsteater si-
den 1954. Om lag 700 personer er in-
volvert i og omkring forestillingen. 
Profesjonelle skuespillere står på sce-
nen sammen med amatører. Orkeste-
ret er også sammensatt av profesjo-
nelle og amatører. 

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

Kr. 11.195,-

Inkl: Buss samt          
arrangement og     
pensjon som           
beskrevet. 

Enerom + kr. 2.200.

Tur nr. 2155
5 dager

VAKRE LOFOTEN
Avgang:
9/6-2023

Bli med til et av Norges vakreste reisemål,
Lofoten. Her kan man utforske en av verdens 
mest spektakulære øygrupper, hvite sand-
strender, majestetiske fjell, fantastisk sjømat og 
hyggelig lokalbefolkning. Her gjelder det å ha    
kameraet klart slik at man rekker å lagre flest 
mulig minner om den vakre naturen og den      
nydelige utsikten. Mange husker kanskje Arne 
som jobbet hos oss for noen år siden, han møter 
oss på flyplassen og skal være vår sjåfør på      
turen. 

Dag 1
Avgang: Oslo bussterm. (Fly frå Gardermoen.
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 eventyr-
riket Lofoten med sine maleriske fiskevær og sine staute fjelltopper. Flere 
spennende museer og lokale kunstnere besøkes. Bl.a. kan vi nevne Lofotr 
- vikingmuseet på Borg, "Smeden i Sund", Norsk Fiskeværsmuseum på Å, 
samt idylliske Kabelvåg og fascinerende Henningsvær. Middag på hotellet 
om kvelden.
Dag 2
Frokost på hotellet. I dag blir det utflukt til det flotte Vikingmuseet Lofotr. 
Her får vi oppleve en rekonstruert høvdingegård med vikingtiden i et    
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 er 
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 kalt 
Nordens Venezia. Tilbake til hotellet for middag om kvelden. 
Dag 3
Frokost på hotellet. I dag skal vi på heldagstur. Vi tar turen helt ut til Å, det 
kjente fiskeværet  som også er Lofotens endepukt. Her besøker vi Norsk 
Fiskeværsmuseum, der får vi vite mer om «Livet» i fiskeværene fra 1840-
1960, Lofotfiske de siste 250 år. Vakre landskap, barske fjell og frodige 
bygder oppleves underveis. Dagens lunsj på idylliske Reine. Vi besøker 
også «Smeden i Sund», Tor-Vegard Mørkved. Retur til Svolvær på etter-
middagen og felles middag på hotellet. 
Dag 4
Frokost på hotellet. I dag tar vi en formiddagstur til Kabelvåg, det eldste 
fiskeværet i Lofoten. På veien stopper vi ved kirkestedet Lofotkatedralen, 
deretter tar vi en pause både i Kabelvåg sentrum og i Storvågan, der både 
Galleri Espolin, Lofotakvariet og Lofotmuseet med sin flotte båtsamling. 
Tid til å rusle rundt på egenhånd. Ettermiddagen fritt i Svolvær og middag 
på hotellet om kvelden.
Dag 5
Frokost på hotellet og deretter tar vi farvel. Igjen henter bussen oss og tar 
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 
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 kjø-
rer til flyplassen på Evenes og tar Osloflyet med avgang kl. 15,40. Etter 1,5 
time lander vi på Gardermoen, og tar plass i bussen som tar oss de siste 
milene tilbake til våre påstigningssteder.

Hjertelig velkommen
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Velkommen til:
«solskinsøen» /«klippeøen» 

På Bornholm kan man finne fred og ro og kob-
le 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 Strandhotellet,  Balka Søbad, som 
ligger i rolige omgivelser med et stort havne-
område kun 200 meter fra en av Danmarks fi-
neste strender. Under oppholdet har vi lagt 
opp til et rikholdig og spennende sightseeing-
program. Bli med og opplev SOLSKINNSØYA. 

Tur  2126
6 dager 

Bornholm—Solskinnsøya 

Tillegg enerom på hotellet 
Kr. 425,- 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 26.august 
blir det kun besøk i 
Swaneke, men det er 
ingen torgdag)

Kr. 10.500,-

Avgang: 21.juni, 
16. og 26. august 

2023

Dag 1
Avgang Oslo kl. 08.00 Vi reiser med god og komfortabel turist-
buss 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 Helsing-
borg, Malmø og ned til Ystad. Her tar vi en av Bornholmsfergene 
som har avgang kl. 18.30. Vi ankommer Rønne ca. kl. 19.50. Vi 
kjører videre til Strandhotellet, Balka Søbad for innsjekking. Alle 
værelsene er moderne utstyrt, lyse og vennlige med egen ter-
rasse. Vi får servert  middag. Resten av kvelden til egen dispo-
sisjon.
Dag 2
Vi begynner dagen med frokost på hotellet. I dag arrangeres det 
rundtur på Bornholm. Vi besøker det gamle silderøkeriet i Hasle, 
og 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 Nord-
bornholms Røkeri. Her blir det smak av alle spesialiteter på øya 
inkl. 1 øl/min.vann. Så blir 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 Bornholmerakevit-
ten. Tilbake på hotellet får vi servert middag. Kvelden ellers til 
egen disposisjon.

VVelkommen til

isposisjon.

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

På Bornholm kan man finne fred og ro og kob-
le 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 Strandhotellet,  Balka Søbad, som 
ligger i rolige omgivelser med et stort havne-
område kun 200 meter fra en av Danmarks fi-
neste strender. Under oppholdet har vi lagt 
opp til et rikholdig og spennende sightseeing-
program. Bli med og opplev SOLSKINNSØYA. 

Tur  2126
6 dager 

Bornholm—Solskinnsøya 

Tillegg enerom på hotellet 
Kr. 425,- 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 26.august 
blir det kun besøk i 
Swaneke, men det er 
ingen torgdag)

Kr. 10.500,-

Avgang:
7/6,  21/6 og 
16/8-2023 

5050

Dag 1
Avgang Oslo kl. 08.00 Vi reiser med god og komfortabel turist-
buss 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 Helsing-
borg, Malmø og ned til Ystad. Her tar vi en av Bornholmsfergene 
som har avgang kl. 18.30. Vi ankommer Rønne ca. kl. 19.50. Vi 
kjører videre til Strandhotellet, Balka Søbad for innsjekking. Alle 
værelsene er moderne utstyrt, lyse og vennlige med egen ter-
rasse. Vi får servert  middag. Resten av kvelden til egen dispo-
sisjon.
Dag 2
Vi begynner dagen med frokost på hotellet. I dag arrangeres det 
rundtur på Bornholm. Vi besøker det gamle silderøkeriet i Hasle, 
og 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 Nord-
bornholms Røkeri. Her blir det smak av alle spesialiteter på øya 
inkl. 1 øl/min.vann. Så blir 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 Bornholmerakevit-
ten. Tilbake på hotellet får vi servert middag. Kvelden ellers til 
egen disposisjon.j

6 9Tlf:   67 96Tlf:   67 9
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Dag 3
Etter frokost på hotellet begir vi oss ut på tur til festningsøya 
Christiansø, som ligger 1 times båttur nordøst for Gudhjem. 
En lokal guide møter oss på øya. Festningen ble anlagt i åre-
ne 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 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 tilba-
ke til Gudhjem. Videre reiser vi tilbake til hotellet for en mid-
dag på hotellet. Resten av kvelden til egen disposisjon.
Dag 4
Etter frokost blir det anledning tur til Swaneke, som er Dan-
marks østligste by. I 1974 fikk området Europarådets gullme-
dalje 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 Mar-
tin Andersen Nexøs barndomsby (Pelle Erobreren og Ditte ett 
pikebarn), til Lille Gadegård Vingård hvor vi møter vinbonden 
som viser oss rundt i vingården og brænderiet. Det blir vins-
making 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. Et-
termiddagen og kvelden er ellers til fri disposisjon. Middag på 
hotellet.
Dag 5
Etter frokost på hotellet tar vi farvel med Hotel Balka Søbad 
for denne gang og setter kursen mot Rønne, hvor Bornholms-
trafikkens ferge har avgang. Vi ankommer København ved 
lunsjtid, hvor vi tar en frivillig lunsj. Herfra har DFDS avgang 
kl. 14.10. Båten går via Fredrikshavn til Oslo med fine luga-
rer, alle med senger er på gulvplan. Det blir servert buffet 
inkl. 1 drikke. Resten av kvelden til egen disposisjon.
Dag 6
Det serveres frokost før ankomst i Oslo ca. kl. 09.45, tar vi 
plass i bussen og reiser tilbake til utgangspunktet og kan 
dvele ved minner fra solskinnsøya Bornholm. 
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TUR 135
STIKLESTAD MED HEILAG OLAV,
RØROS MED ELDEN,
RENDALEN MED BREDA BULL

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

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

Kr.7595,-
Prisen inkl: Buss, 4 
dager halvp. + 2 
lunsjer div.guider, 
Olavspelet, Elden, 
Breda Bull, og 
Ratvolden 
Tillegg: 
Enerom kr. 1.050,-. 

Med 3 perler på en snor i løpet av 4 
dager blir turen til et opplevelses-
senari 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 
juli. Spelet utvikles fra år til år og har 
et magisk grep på sitt publikum. Til 
nå har over 800 000 personer sett fo-
restillingen om Olav Haraldssons fall 
på Stiklestad, som oppføres på Nor-
dens største og eldste friluftsteater si-
den 1954. Om lag 700 personer er in-
volvert i og omkring forestillingen. 
Profesjonelle skuespillere står på sce-
nen sammen med amatører. Orkeste-
ret er også sammensatt av profesjo-
nelle og amatører. 

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

Kr.6.895 ,-

Prisen inkl: Buss, 
halvp., Jesperhus 
m/lunsj.
Enkeltromstillegg 
kr. 1.785-.

HJERTELIG VELKOMMEN

Rett syd for odden der Kattegat og Skagerak møtes 
ligger Danmarks nordligste by, Skagen. Lyset her er 
noe helt spesielt som stråler over hele området fra 
Skagen i nord til Ålbæk i syd. Lysforholdene er bak-
grunnen for at utallige kunstnere har oppholdt seg her 
og funnet inspirasjon til sine malerier. 
(Skagenmalerne). På denne turen benytter vi oss av 
Fjordline på utreise og Color Line på returen. 

Tur nr. 2123 Avgang:
11/6 - 2023Skagen med Color Skagen Hotel 

4 dager

1 dag
Avreise Oslo kl. 10.30. Vi kjører på gode veier til Lange-
sund hvor Fjordline har avgang kl. 14.30. Mulighet for 
shopping om bord. Vi ankommer Hirtshals kl. 19.00, tar 
plass i bussen og kjører til trivelige Color Hotel Skagen. Vi 
sjekker inn på våre rom og gjør oss kjent med hotellet. 
Middag på hotellet om kvelden. Super Speed.
2 dag
Etter god frokost på hotellet, tar vi turen til sentrum av 
Skagen, en levende fiskerby, som vi kan sammenligne med 
Svolvær i Lofoten. Hyggelig småbymiljø. Vi har anledning 
til å oppleve Skagen Museum, Anchers hus, Drachmanns-
museet, for ikke å glemme Grenen med «Sandormen». Vi 
får lokalguide i Skagen. Etter rundtur med guiden i denne 
sjarmerende byen får vi litt tid på egenhånd før vi retur-
nerer tilbake til hotellet enten i buss eller til fots for de som 
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 
i bussen og setter kursen tilbake til utgangspunktet. 
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Kr. 11.695,-

Inkl: Buss, pensjon, 
båttur og guider som 
beskrevet.

Tillegg:

Enkeltrom kr. 1.595,-

Avgang: 13/6 og 
22/8—2023

Dag 1. Avgang Oslo kl.08.00. E18 med frivillig kafferast i Langesund-
omr. Bro over Frierfjorden vest for Brevik, forbi flere anvisninger til  at-
traktive kystbyer. Dagens lunsj får vi i Kristiansand, hvoretter hovedret-
ning blir mot vest og snart også litt nordlig kurs. Kort friv. benstrekk i Flek-
kefjord, og vi finner Nordsjøveien, R.v. 44, forbi Åna-Sira og får et av tu-
rens 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 
sjarmerende sentrumshotell. Det har på en mesterlig måte forenet gammel 
og ny bebyggelse. Middag venter.

Dag 2 Frokost, og kl.09.00 legger vi ut på tur gjennom Gloppedalsura 
med steinblokker så store at hele bussen kan gjemmes, og til Byrkje-
dalstunet. Et nedlagt meieri omdannet til lysstøperi med utsalg og restau-
rant. Etter fantasifulle innkjøp drar vi via Ålgård til Knudaheio. Opp på høy-
den, 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 hyt-
ta han og Hulda holdt til i, åpen og kan besøkes. Videre til hjemmet der 
Arne vokste opp og får omvisning. Smia i Undheim er omdisponert til mu-
seum. Smiugarden gir oss litt åndelig føde. Tar ut mot kysten, følger den-
ne langs Jærens Rev, forbi Sola og inn til Scandic Stavanger City/Clarion 
Hotel Energy. Sjekker inn og får litt tid til egen disp. innen middag 
kl.19.00. Kvelden til fri disp.

Dag 3 God frokost og byguiden møter oss utenfor hotellet kl.10.00 til 
en bussrunde i byen på ca. 2 timer. Tid til fri disposisjon. Vi kan anbefale 
Oljemuseet, Gamle Stavanger, utsikten fra Valbergtårnet ruver over Stav-
anger, shopping, lunsj  på egen hånd. Kl.17.00 møtes vi på Bekhuskaien. 
Båtturen fra Stavanger til Flor & Fjære tar 20 minutter. Vi opplever blomst-
rende hage med palmer og eksotiske planter. Her nyter vi freden, blomste-
ne, god mat og nydelig utsikt over sjøen.  Tilbake på hotellet ca. kl. 22.00.

Dag 4 Avreise fra hotellet kl 08.00. Vi kjører til Lauvik hvor vi tar 
turistferga kl 09.30 inn Lysefjorden forbi Prekestolen, før vi ankommer Ly-
sebotn kl 11.50. herfra kjører opp de 27 hårnålsvingene som opprinnelig 
ble bygget for kraftanlegget, men som nå er en sommeråpen vei for alle, 
rulleskiløpet Lysebotn opp arrangeres her vært år. Videre kjører vi over 
Suleskard ned til Rysstad hvor vi tar en lunsj pause. (Ikkje inkl). Etterpå 
kjører over Rotmo – Skafså ned til Dalen for en rask stopp ved Dalen Ho-
tell, før vi tar turen forbi Eidsborg Stavkirke til Høydalsmo og følger E 134 
videre til Straand Hotel i Vrådal. Hotellets historie går helt tilbake til 1864 
da Kari og Olav Straand etablerte skysstasjon i Vrådal. Med romslig gjest-
frihet og fin evne til å skape trivsel, ble deres innsats snart kjent langt ut 
over bygd as grenser. Det var ikke bare folk som fikk godt stell; også hes-
tene ble godt tatt vare på under oppholdet. Vi sjekker inn, gjør oss kjent 
med omgivelsene før middag på hotellet om kvelden. 
Dag 5
Etter frokost tar vi farvel med hotellet for denne gang, kursen går mot 
Drangedal og til Sputnik museet for omvisning. Her får vi se Sputniks uni-
ke samling av mer enn 36 sølv-, gull-, diamant- og platinaplater, samt 
mye annet fra hans 50 år lange karriere som ” Den syngende lastebilsjå-
før”. Vi får omvisning, tar igjen plass i bussen og setter kursen tilbake via 
Porsgrund tilbake til utgangspunktet med frivillig kafferast. 

Tur  119  5 dager

Flor & Fjære—Norsjøvegen
Stavanger—Lysefjorden
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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.

TUR  2129

3 DG. STALHEIM M/BÅTTUR PÅ 
NÆRØYFJORDEN OG FLÅMSBANA

Kr.5.995,-
Inkl: Buss, 
2 overnattinger
m/helpensjon, båt og tog
Tillegg enkeltrom
Kr. 550-

Avgang
14/6-2023

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 høyde-
forskjell 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 foto-
grafering.  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 Fagernes, før 
siste etappe tilbake til utgangspunktet. 

En av verdens vakreste togreiser 
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TUR 135
STIKLESTAD MED HEILAG OLAV,
RØROS MED ELDEN,
RENDALEN MED BREDA BULL

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

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

Kr.7595,-
Prisen inkl: Buss, 4 
dager halvp. + 2 
lunsjer div.guider, 
Olavspelet, Elden, 
Breda Bull, og 
Ratvolden 
Tillegg: 
Enerom kr. 1.050,-. 

Med 3 perler på en snor i løpet av 4 
dager blir turen til et opplevelses-
senari 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 
juli. Spelet utvikles fra år til år og har 
et magisk grep på sitt publikum. Til 
nå har over 800 000 personer sett fo-
restillingen om Olav Haraldssons fall 
på Stiklestad, som oppføres på Nor-
dens største og eldste friluftsteater si-
den 1954. Om lag 700 personer er in-
volvert i og omkring forestillingen. 
Profesjonelle skuespillere står på sce-
nen sammen med amatører. Orkeste-
ret er også sammensatt av profesjo-
nelle og amatører. 

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

TUR 197

RØROSVIDDA M/BÅTTUR PÅ 
FEMUNDEN SAMT 
SPELET ELDEN PÅ RØROS Kr.  7.530,-

Prisen inkl: Buss, 2 
døgn på Røros Hotell 
Båttur på Femunden. 
Entrè 
Aukrustsenteret. 
Tillegg for enkeltrom 
kr. 1.320,-.

Avgang: 
26.juli 2023

Dag 1.
Avgang Oslo Bussterminal kl. 08.30 .
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 spise-
sted. 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 i underkant av to timers kjøretid til Røros. 
Middag på hotellet.
Dag 2.
Kl.10.00 sitter vi bussen og kjører til Femundsgytta 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. MS Femund 
II, som bringer oss over til Synnevika, kl. 14.15. Tilbake til Røros i 
god tid før middag kl. 19.00. Så er det klart for Elden, spelet på 
slagghaugen, vakker lyssetting, dette må oppleves. Forestillingen 
starter kl. 21.30 og varer frem til ca, midnatt. Nå skal det bli godt å 
finne sengen på hotellet.
Dag 3.  
Etter frokost tar vi farvel med Røros. Vi kjører 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 etap-
pen inn til Oslo, hvor vi ankommer rundt kl. 19.00. 

Må bestilles før 1. mai

Tre opplevelsesrike dager:
Femunden er den tredje størte innsjøen i Norge og 
den største som ikke er regulert. Vi seiler fra Fe-
mundshytta til Synnervika.
Elden er et norsk, historisk musikkteater, settes 
opp i spektakulære omgivelser midt i verdensarven 
Røros. Slegghaugene danner en majestetisk scene 
for dramatikken som utspiller seg i kveldstimene i 
månedsskiftet juli/august. Elden tar oss med tilbake 
til 1718–1719 da 10 000 svenske soldater under 
kommando av general Gustaf Armfeldt gikk mot 
Trondheim for å innta Norge, etter ordre fra Karl 
XII.
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Atlanterhavsveien - Nasjonal Turistveg.

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

TUR 113

ATLANTERHAVSVEIEN

Kr. 10.395,

Verdens «vakreste bilvei»

Inkl: Buss, 
4 overnattinger
m/helpensjon, - 1 
lunsj, båtturer, 
guider.

Enkeltromstillegg 
kr. 2.100,-.

Avgang: 
3/7 og 28/8

2023
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Dag 1
Avgang fra Oslo kl. 08.00. Turen går langs Mjøsa og med stans for kaffe 
på Rudshøgda. Forbi Hamar og Lillehammer, opp Gudbrandsdalen til 
Kongsvold Fjellstue, hvor lunsjen inntas og fram til Oppdal, en av Norges 
alpinbygder. Kursen settes over Vangshaugen. Vi ankommer Sunndalsøra 
hvor Sunndal Verk er drivkraften i det lille bygdesamfunnet. Liten stopp 
her. 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 utvi-
det med en 4. øy, Frey kommune. Sammen med sund og bruer danner 
dette et festlig bysamfunn. Vi skal overnatte og spise middag på Fosna 
Hotell. Kvelden til fri disp.

Dag 2
Etter solid frokost, båttur til fiskeværet Grip. En tur på 3 timer. Fiskevæ-
ret Grip er fantastisk. Fra nesten fullstendig forfall etter fraflytting er de 
små trehusene og naustene fullstendig restaurert sammen med den gam-
le rødmalte stavkirken fra år 1300. Grip er omgitt av nærmere 80 holmer 
og skjær. Vi er tilbake i Kr. sund ca. kl. 13.45 for lunsj. Vi tar så farvel 
med Kr. sund for denne gangen, og skal forsere den allerede berømte At-
lanterhavsveien, et unikt veiprosjekt. Under byggingen av veien var ikke 
havet særlig samarbeidsvillig. Hele 12 kraftige orkaner forsøkte å hindre 
byggingen av veien som i dag svinger seg på bruer fra holme til holme og 
knytter Averøya til fastlandet. På veien er vi innom Hustadvika med sin 
skipskirkegård. Fiskeværet Bud var i sin tid det største
handelsstedet mellom Bergen og Trondheim. Her ser vi fiskeværet Bjørn-
sund idet fjerne, hvor det i år 1900 bodde ca. 800 mennesker som uteluk-
kende levde av fiske. Her står restene av et av tyskernes tyngre forsvars-
verk. Etter å ha opplevd storhavet ankommer vi Molde for overnatting på 
sentralt hotell. Middag på byen etter en liten byrunde.

Dag 3
Frokost og avreise. Ferge over til Vestnes, en fin tur over Romsdalsfjorden 
og videre over Ørskogfjellet til Ålesund. Spesiell by i sin særegne ju-
gendstil. Vi skal bo på Scandic Parken Hotel som ligger sentralt. Ingen fel-
les lunsj i dag. Middag. Kvelden til egen disp. for bytur eller en liten 
kveldstripp til byens stolthet, Fjellstua Aksla, (418 trappetrinn)med sin 
storslåtte utsikt over øyene og havet. Mange «ja-benker» underveis.

Dag 4
Etter tidlig frokost reiser vi over Spjelkavik, langs Romsdalsfjorden til Ån-
dalsnes. Med sikker buss og sjåfør klatrer vi opp Trollstigen, et unikt vei-
prosjekt. Utsikten er praktfull og vi ser over Isterdalen - med Karitind, 
Dronningen, Kongen og Bispen. I øst skimter vi i godvær Trolltindene med 
sine 1188 m.o.h. Ned mot Linge ser vi Gudbrandsjuvet. Ferge over Nord-
dalsfjorden til Eidsdal. Videre berømte Ørneveien til Geiranger. Her inntas 
lunsjen. Flydals-juvet med det berømte  Geirangermotivet er alltid en vir-
kelig opplevelse. På veien over Strynefjellet tar vi, ifall godvær, en tur 
oppom Dalsnibba og så videre til Grotli. Denne turen vi nå har gjort kalles 
for «Den Gylne rute» og det med rette. På gode veier ned til Vågå hvor vi 
skal overnatte på Vågå Hotel. Middag.

Dag 5
Frokost på hotellet frem til kl. 08.30. Vi kjører det lille stykket tilbake til 
Randen hvor vi begynner på oppstigningen over Valdres-
flya og vi merker oss steder som Lemonsjøen som hver 
vinter invaderes av Engelske Elitesoldater i treningsleir. 
Vi husker Ridderspranget, Hindseter, Gjende og Beito-
stølen og ned til Fagernes. Her spiser vi lunsj ca. kl. 
12.30. Etter en god pause setter vi oss i bussen for å kjø-
re siste etappe over Ådalen og hjem. Oslo ca. kl.  17:30
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Kr. 8.995,-

Opplevelser som «perler på en snor»

Tur nr. 2148

Skei i Jølster  –
bo på samme hotell i 4 netter

Skei Hotel ligger i flott natur ved nordsiden 
av Jølstravatnet - midt mellom Sognefjor-
den og Nordfjorden. Vi er halvveis mellom 
Bergen og Ålesund, og med kort vei til noen 
av de mest spektakulære og kjente turistat-
traksjonene i landsdelen. Et ypperlig ut-
gangspunkt for utflukter i Fjord Norge!!

-
n n
--

Dag 1. Hjemsted – Skei 
Avreise til avtalt tid. Turen går via Gol og Hemsedal, vide-
re via Sogndal og ”geoveien” frem til Skei. Vi tar inn på 
Skei Hotell for 4 netter. Felles middag.

Dag 2. Fjærland – Bremuseet – Astruptunet -
Eikaasgalleriet

Fjærland er bygda der fjord og bre møtes. Bygda ligger 
ved Sognefjorden og har Jostedalsbreen, den største bre-
en på det europeiske kontinentet, som nærmeste nabo. 
Mundal er sentrum i Fjærland, som har 300 fastboende. 
Landbruk og turisme er de største næringsveiene i bygda. 
To av de største attraksjonene er Norsk Bremuseum og 
Bokbyen Mundal. Vi besøker dem begge. Lunsj på Bre-
vasshytta. 
En tur bortom Bøyabreen står også på dagens program.
På veien tilbake til Skei, kjører vi innom Astruptunet,(ikke 
bestilt inngang) på sørsiden av Jølstervatnet. Huset og tu-
net er avbildet i flere av Astrups malerier. Astruptunet eies 
i dag av Jølster kommune, som kjøpte eiendommen i 
1964, mens Engel Astrup fremdeles bodde på gården. Hun 
døde året etter. Vi besøker også Eikaasgalleriet. Felles 
middag på hotellet.

Inkl: Buss, halvpensjon 
+, ferjer, Sky Lift.
Tillegg enerom
Kr: 1.580.-

Avgang: 26.juni 
2023



29

Dag 3. Over Gaularfjellet til Balestrand 
Høyanger – Førde

Dette blir en dag mellom breer, elver, fjorder og 
fjell! Vi kjører vestover langs nordsiden av Jøl-
stervatnet og tar av ved Moskog.
Det vernede Gaularvassdraget med sine mange 
stryk, sprudlende fosser og blanke vann ligger 
som perler på en snor langs bilveien. Kjøreturen 
er spennende og variert og går langs trange og 
stille fjordarmer, i svinger opp fjellsiden, over 
fjelloverganger og langs vassdraget gjennom lu-
ne daler. Balestrand og Høyanger ligger begge 
ved Sognefjorden og er naturlige stoppesteder. 
Likeledes stopper vi i Førde for omvisning på 
distriktskontoret før vi vender tilbake til Skei. 
Felles middag. (Frivillig lunsj denne dagen)

Dag 4. Loen Skylift -- Briksdalsbreen 
Etter frokost tar vi plass i bussen, kjører via Byr-
kjelo, Olden og til Loen.
Loen Skylift åpnet 20.mai 2017. Pendelbanen løf-
ter oss ca 1000 meter nesten rett opp og her 
kommer vi i nærkontakt med den mektige natu-
ren. 
Vi får servert dagens suppe mens vi nyter fantas-
tisk utsikt over fjord og fjell.
Videre går turen til Briksdalsbreen som er en del 
av Jostedalsbreen Nasjonalpark. Fra 1200 meters 
høyde stuper det ville brefallet helt ned i den fro-
dige, trange Briksdalen, et syn som hvert år 
trekker til seg ca. 300.00 turister fra hele ver-
den. Vi kjører trollbil helt inn til breen. 
Vel tilbake igjen, tar vi plass i bussen og returne-
rer tilbake til hotellet for felles middag. 

Dag 5. Skei – hjemsted
I dag må vi ta fatt på turen hjemover. Turen går 
via Mannheller, Øvre Årdal og Fagernes, tilbake 
til hjemstedet med gode minner i bagasjen.
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Starten på vår Norgeshistorie. Vestlandsk 
skjærgård og kommunikasjon. Baroni og 
prisbelønnet ”smaubebyggelse”. Gruvesamfunn 
og kristtornskog. Flere av Norges høyeste 
fjellvidder og vakreste daler.

TUR  154

ROSENDAL—HAUGESUND—
KARMØY—BØMLO

Kr. 10.535

Vi besøker bl.a. 
Norges eldste kongesete

Prisen inkl: Buss, 
Pensjon som skissert, 
båtturer og guider 
som beskrevet.
Tillegg:
Enkeltrom kr. 2.150,-

Avgang:
17.juli - 2023

Dag 1
Avreise Oslo kl.09.00. Reiserute på vår første dag blir over 
Notodden, en kafferast vi får lunsj. Derfra går turen til Odda 
og Rosendal hvor vi overnatter på Rosendal Fjordhotell.
Middag.

Dag 2
Vi starter dagen med omvisning i Baroniet og den flotte 
hagen. Det blir lunsj på Rosendal Fjordhotell, fergetur fra Utå-
ker til Skånevik. Ankomst  Haugesund. Innsjekking på Scandic 
Maritim Hotel. Middag. Ta en tur ut å titt på statuen på kaia 
ved hotellet, kanskje drar dere kjensel på dama?

Dag 3
Avreise etter frokost, kl. 09.00 vi besøker først Harald støtte-
haugen før vi reiser over til Avaldsnes på Karmøy med omvis-
ning i opplevelses-senteret. Videre kikker vi på Visnes, et for 
lengst nedlagt 30 års gruvesamfunn! Skudeneshavn byr på 
lunsj og påfølgende byvandring i noe av den eldste og
mest intime ”smaubebyggelse” vi har til bevaring. Tilbake til 
hotellet for en liten ”fristund” før vi igjen møtes til middag.

Dag 4
Tiden er nå kommet til å forlate Haugesund, avreise kl. 09.30. 
Vi drar nord til Buavåg for ferge ca.kl. 10.30 til Langevåg på 
Bømlo. Gjennom vakre landskap, Trekant-brotunnel- samban-
det til Stord og Leirvik. Her kikker vi etter kristtorn som 
vokser vilt og smykker landskapet. Stord Verft må beskues. 
Videre til Mosterhavn hvor vi ta 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 o se 
innover i Stalheimsdalen og nedover kleiva. Dette blir vår sis-
te kveld sammen på denne turen.

Dag 5
Hjemreisedagen, starter med en kjempeperle:
Båttur på Nærøyfjorden, Gudvangen – Flåm. Opp hele 
Aurlandsdalen. Over Geiteryggen. Passerer Hol, Ål og Gol. Vi 
tar en stopp her så dere får kjøpt dere litt mat. (ingen felles 
lunsj). Kafferast på Sokna og beregnet ankomst Oslo
Bussterminal ca. kl.17.30.
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Like over grensen i øst finner vi et område som 
er fullt av kunst og kultur, omgitt av vennlig og 
myk natur. Etter den flotte Rottnerosparken 
kommer høydepunktene som perler på en snor, 
Zoorngården og museet. (I Dalarne er det ikke 
mindre enn 106 museer). Vi besøker Dalahest-
produsent, Nils Olsson. Sist men ikke minst, 
båttur på Siljansjøen med lunsj. Ja, dette må 
dere bare oppleve.

TUR  170
ROTTNEROS-MÂRBACKA
M/ZOORN OG DALARNA 3 DAGER

Kr.5.635 ,-

Prisen inkl: Buss, 3 
dager halvpensjon+,
båttur og guider som 
beskrevet.

Tillegg:
Enkeltrom kr. 1.050,-

Avgang:

27.juli - 2023

Dag 1
Avgang Oslo kl.09.00. Vi kjører over grensen ved Charlot-
tenberg. Friv.kaffepause på svensk side. Via Gräsmark og 
Ekshärad med de syngende løvblad på kirkegården kommer 
vi til den vakre skulpturparken Rottneros hvor vi får en in-
teressant omvisning. Gustav Vigeland som har 6 av sine 
totalt 1.609 skulpturer og utkast i utlandet, hvorav en står i 
Rottnerosparken. (Uten kopi i Norge). Herregården 
Rottneros var jo modell for Selma Lagerlöfs berømte debut-
roman Gösta Berlings saga. Lett lunsj før vi setter kursen 
mot Mårbacka. Vi skal bo 2 netter på Hotel Kung Gösta. 
(Hotellet har egen Spa-avdeling og svømmebasseng). Mid-
dag om kvelden.
Dag 2.
Etter frokost starter vi kl.10.00 med omvisning på Zoorn
gården og museet. Kl.12.30 får vi oppleve Siljan til vanns, 
2 timers båttur med lunsj. Så står Dalahest-produsenten, 
Nils Olsson for tur. Middag på hotellet og kvelden til fri 
disposisjon.
Dag 3
Etter frokost settes kursen hjemover, en kort stopp ved 
Østmark kirke, passerer hjemmet til Finnskogens ubestrid-
te «dronning», Åsta Holt og frem til Finnskogen Kro og Mo-
tell for servering. Hjemturen via Kirkenær, får historien om 
den tragiske kirkebrannen i 1882. Via Kongsvinger 
og tilbake til Oslo.

HJERTELIG VELKOMMEN
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TUR   172

5 DAGER
SJARMERENDE GOTLAND

Kr. 11.895

Inkl: Buss, overnattinger
Halvpensjon + 1 lunsj, 
båtturer og guider som 
beskrevet.

Tillegg:
Enkeltrom kr. 2.500,-

Avgang:
6. august - 2023

Når du ankommer Gotland med ferje, er middel-
alderbyen Visby som har en ringmur rundt seg, 
det første du møter.  Denne byen står på 
UNESCOs liste over Verdensarv. Visby er Got-
lands eneste by, men til gjengjeld har du mye i 
vente: På sommeren er de lave småhusene full-
stendig 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 opp-
leve Gotland under middelalderuka.
Gotland er en øy, 125 km lang og 52 km bred, 
med unik natur og levende kultur. Vi gjør utfluk-
ter 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 sam-
lingsplass. Andre  interessante steder i nærhe-
ten er Gotlands kunstmuseum og Visby domkir-
ke. Visby regnes som en av de best bevarte 
middelalder byer i Skandinavia, og var et viktig 
sete for Hanseatene på 1100-tallet.0-tallet.sete for Hanseatene på 1100sete for Hanseatene på 1100---tallet.tallet.tallet.

Middelalderuken
Hvert år i uke 32 
må det moderne 
livet på Gotland vi-
ke plass for mid-
delalderen. Da 
møtes gjøglere og 
fattigfolk, riddere 
og vakre jomfruer, 
gråbrødre og mu-
sikanter i en stor 
middelalderfesti-
val. 

Velkommen til Gotland
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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 og båtavgang kl. 10:15, og nyter over-
farten. Ingen felles lunsj i dag, spis litt om bord. 
Ankomst Visby kl. 13:30. Vi skal rett på en liten run-
de i nærområdet, ca. 1 time. Sjekker inn på vårt 
hotell, Best Western Solheim Hotel. Vi gjør oss kjent 
med hotellet og tar oss en spasertur rundt i denne 
vakre middelalderbyen for å gjøre oss litt kjent med 
omgivelsene. Felles middag på hotellet.

Dag 3
Frokost. Kl. 09.00 legger vi ut på guidet tur, hele 
dagen, rundt på Gotland. Fårö og Nordre Gotland, 
som lokker med sine steinstrender og særegne na-
tur. Men her er det mer å tilby, Gotlands landskirker, 
raukfeltet m.m. Vi kjører mot Fårösund og passerer 
Bungemuseet og blir orientert om hvordan Gotlands-
ke gårder så ut på 16-1800 tallet, vi får se skipsset-
tinger, kværner m.m. Lunsj underveis. Tilbake i 
Visby tidlig ettermiddag. Middag om kvelden.

Dag 4
Frokost. Dagen i dag er deres, kos dere denne dagen 
frem til vi møtes for båtavgang fra Gotland. (Ferjen 
går kl.18.00). Under overfarten får vi servert en 
varmrett. Ankomst Nynashamn kl. 21.15. Gode 
senger venter på Skjærgårdshotellet.

Dag 5
Etter frokost takker vi for oss og setter hjemover.
Med pauser underveis, beregner vi ankomst Oslo ca. 
kl. 18.30. Med gode minner i bagasjen takker vi 
for denne gang.
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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. 

TUR  241

PEER GYNT SPELET 2023
M/DALSETER HØYFJELLSHOTELL

Kr. 4.785 ,-

Prisen inkl: Buss, 
Help. fra ankomst 
middag til avreise 
etter frokost, samt  
billett.

Tillegg:
Enkeltrom kr. 330,-
Sydvendt rom 

kr.220,-

Avgang:

8-10.august 2023

Peer Gynt, 
dramatisk dikt i fem handlinger av Henrik Ibsen 
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HJERTELIG VELKOMMEN

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 Helve-
te. Ankomst Dalseter i god tid før middag som ser-
veres 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 dal-
bunnen gjennom skogen og opp til høyfjellet. Utleie 
av terrengsykler, kanoer og robåter eller den roms-
lige 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 min-
nerik opplevelse. Alle får utdelt billetter og pro-
gram, i pausen må dere ikke forlate plassene da 
dere blir servert kaffe og kringle. Ca. kl. 23.30 er vi 
atter tilbake på hotellet og får servert varm natt-
mat, ca.kl.00.30

Dag 3
Frokost fra kl. 08.00. Vi tar plass i bussen 
kl. 10.00 og setter kursen hjemover. 

(Gode billetter på midtfeltet).
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Nordens største nasjonalpark

Tur 2507

Innfallsporten til Hardangevidda
Skinnarbu Høyfjellshotell

Kr. 7.795 ,-

Prisen inkl: Buss, 1/2 
pensjom + 1 lunsj
Tillegg:
Enkeltrom kr. 705,-

Et hotell i vakre omgivelser, mellom Rjukan og Rauland. 
En inngangsport til fastlands-Norge og Skandinavias 
største nasjonalpark, Hardangervidda. Hotellets nærmeste 
nabo er Hardangervidda Nasjonalparksenter, prisvinnende for 
sine interaktive utstillinger om naturen og villreinen i nasjonal-
parken. Det er et unikt fokus på villrein da Hardangervidda 
Nasjonalpark er spesielt kjent for dette, og har den største 
bestanden med villrein i Europa med ca. 10 000 dyr.

Hotellet har siden 30-tallet hatt diverse faser med både flyt-
ting av lokasjon, utvidelser og påbygginger, eierskifter samt 
oppussing. Siden 2015 har hotellet gått gjennom en omfatten-
de oppgradering. Resepsjonsområdet og lobby, restaurant og 
bar, samt de fleste rom er nyoppusset. Hotellet og destinasjo-
nen er i stor vekst og fremstår nå langt mer moderne, samti-
dig som det har beholdt sin sjarm.

Avgang:

28.aug. –2023

N d tø t j l kN d tø t j l kN d tø t j l k

Avgang Oslo kl. 09.00. Turen går med friv. kafferast underveis til 
Vemork som ligger omgitt av storslått natur som et minnesmer-
ke over norsk industrihistorie. Vemork kraftstasjon stod ferdig i 
1911. Den ble da regnet som verdens største. Kraftstasjonen le-
verte strøm til Rjukan Salpeterfabrikker og fra 1929 til Hydrogen 
fabrikken på Vemork. 
Under andre verdenskrig ble Vemork et alliert krigsmål. Den tys-
ke atomforskningen skulle rammes ved å stoppe produksjonen 
av tungtvann på Vemork. Gjennom utstillinger, film og interakti-
ve stasjoner vil du få et nært møte med norsk industri- og krigs-
historie. Vannkraft, norsk teknologi og ingeniørkunst, og ikke 
minst rallarens og industriarbeiderens innsats, gjorde Rjukan be-
rømt som industristed. Vi blir fraktet opp med minibuss fra P-
plassen. Ved ankomst får vi servert lunsj, deretter møter vi får 
guide og får en orietering før vi ser filmen «If Hitler had the 
Bomb», mini buss tilbake til P-plassen hvor bussen venter på 
oss. 

----



2 dag
Etter frokost skal vi i dag oppleve en av Norges 
vakreste høyfjellscruise.
Båtavgang med MB Fjellvåken kl. 09.30. Båten 
ligger ved brygga rett ned for hotellet ( dere må 
passe på at dere er tilstede i god tid før av-
gang). Ankom Mogen kl. 11.00.  Fjellunsj på 
Mogen. Retur kl. 15.30 med tilbakekomst 
Skinnarbu kl. 17.00. Middag på hotellet om 
kvelden.
Dag 3
I dag har vi dagen til egen disposisjon, frokost 
og middag på hotellet.
Dag 4
Etter god frokost tar vi farvel med Skinnarbu 
for denne gang og setter kursen mot Krossoba-
nen. 
Krossobanen er Nordens eldste og mest origina-
le to-taubana som fremdeles er i regulær tra-
fikk. Banen består av en blå (Blåbæret) og en 
rød (Tyttebæret) som veksler på å gå opp og 
ned. Det sies at Krossobanen er innfalsporten til 
Hardangervidda. Turen tar ca. 5 minutter hver 
vei.  Gvepseborg er den øvre stasjonen på 
Krossobanen, 886 meter over havet. Herfra ser 
du store deler av fjellheimen som omkranser 
Rjukan. Fra utsiktsplatået øverst på stasjons-
bygningen, kan du mot øst se hele Vestfjorda-
len - Rjukan, og i vestlig retning ser man over 
Skarfoss mot Møsvatn. Rett imot troner den 
majestetiske Gaustatoppen med sine 1883 me-
ter fra en litt annen vinkel. Du får flott oversikt 
innover Gausdalen og Selstali seter med sine 
mange fiskevann.
Mulighet for kaffe på toppen. Etter besøk tar vi 
plass i bussen og setter kursen tilbake til ut-
gangspunktet med frivillig kafferast underveis. 
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TUR   149

VALDRESFJELLENE PÅ SITT BESTE
M/GOMOBU FJELLSTUE 4 DAGER

Fjellet om høsten, er
medisin for kropp og sjel

Avgang:

4.sept. 2023

Kr. 5.995.-

Inkl:  buss, help.
Tillegg enkeltrom 
kr. 880.-

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

Men MenMen

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 Busten-
skjold og Plassbakkallen m.fl. Kort benstrekk 
ved Bjørnen. Langs Randsfjorden, via Roa og 
tilbake til utgangspunktet.

rrererr
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TUR 135
STIKLESTAD MED HEILAG OLAV,
RØROS MED ELDEN,
RENDALEN MED BREDA BULL

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

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

Kr.7595,-
Prisen inkl: Buss, 4 
dager halvp. + 2 
lunsjer div.guider, 
Olavspelet, Elden, 
Breda Bull, og 
Ratvolden 
Tillegg: 
Enerom kr. 1.050,-. 

Med 3 perler på en snor i løpet av 4 
dager blir turen til et opplevelses-
senari 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 
juli. Spelet utvikles fra år til år og har 
et magisk grep på sitt publikum. Til 
nå har over 800 000 personer sett fo-
restillingen om Olav Haraldssons fall 
på Stiklestad, som oppføres på Nor-
dens største og eldste friluftsteater si-
den 1954. Om lag 700 personer er in-
volvert i og omkring forestillingen. 
Profesjonelle skuespillere står på sce-
nen sammen med amatører. Orkeste-
ret er også sammensatt av profesjo-
nelle og amatører. 

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

Kr. 3.865,-

Inkl: pensjon som be-
skrevet og buss.

Enerom kr. 750.-

Tur nr. 2128 Avgang: 20/10-2023

Vi gjentar suksessen
Oktoberfest på Oset Høyfjellshotell
m/SprudelWasse Tyrolerkapelle

Oset Hotell Høyfjellshotell inviterer alle 
til oktoberfest på Oset i perioden
21-23 oktober, alle små som store er 
velkommen til en uforglemmelig helg på 
Oset.

1 dag
Avreise Oslo kl. 10.00, turen går med frivilig 
kafferast til Oset Høyfjellshotell som venter 
på oss i dag, ankomst på ettermiddagen. Mid-
dag på hotellet og om kvelden dans til leven-
de musikk.

2 dag 
Frokost på hotellet, tid til egen disposisjon. 
Kl. 12.00 starter Oktober festen, Oset stiller 
med et godt utvalg av div. øl typer, det blir 
lunsj m/forskjellige type pølser med mer tysk 
godmat og sist men ikke minst tyrolermusikk 
med bandet Sprudelwasser Tyrolerkapelle  
med andre ord masse muligheter for en vel-
dig hyggelig lunsj. 
Om kvelden er det middag og dans til levende 
musikk.

3 dag
Etter sen og lang frokost tar vi plass i bussen 
og setter kursen tilbake til utgangspunktet 
med frivillig kafferast underveis. 
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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 natursenarier. 
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 veien 
ble åpnet i 1936. Stigfossen kaster seg utover en bratt 
klippevegg.
Ørneveien har en flott utsiktsplass ovenfor 
Geirangerfjorden. 

TUR 159

RAUMABANEN – TROLLSTIGEN –
ØRNEVEIEN 

Kr. 5.985-

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

Enkeltromstillegg 
kr. 820,-.

15.sept. 2023

Dag 1
Avreise fra Oslo kl.08.00. Vi kjører nordover E-6 til Lillehammer, 
Ankommer Rudshøgda  med enkel serv. Raumabanen har avgang 
fra Dombås kl.14.04. På toget koser vi oss med «nisten» vi fikk 
med fra Rudshøgda. Len dere godt tilbake, bare nyt turen og vær 
stolte av dette nydelige landet vårt. Toget kjører litt fort, men vi 
kan fotografere og får litt orientering overturen via høytaleranleg-
get på toget. På denne turen på 114 km skal vi over 32 bruer, den 
meste kjente er Kylling Bru, vi skal gjennom 6 tunneler, deriblant 
en vendetunnel på 180 grader inne i berget. Dette er en time full 
med naturopplevelser, ankommer Åndalsnes kl.15.41 og møter 
igjen bussen. Kort avstand opptil Grand Hotel 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 impone-
rende veianlegget fra 1936 hvor mange av de gamle stabbesteine-
ne enda er på plass. Omkringliggende topper på 1700 m.o.h. gjør 
hele Istradalen «trollsk». Kort stopp ved Trollstigen Fjellstue. Pas-
serer høyeste veipunkt 850 m.o.h., hele Valldalen 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 Ho-
tel Union på ene siden av veien og Geiranger Fjordsenter på den 
andre 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 Djup-
vasshytta. Forutsetter godvær og tar selvfølgelig tur/retur til Dals-
nibba. 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 over Valdresflya, via Beitostølen til 
Fagernes og turens siste felles måltid. 
Fortsetter nedover E16 med liten stopp i Nes i Ådal. 
Ådalen, Hønefoss, Sollihøgda og 
tilbake til utgangspunktet .

Inngangsporten med tog 
til Møre og Romsdal 
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Dag 1
Avreise fra Oslo kl.08.00. Vi kjører nordover E-6 til Lillehammer, 
Ankommer Rudshøgda  med enkel serv. Raumabanen har avgang 
fra Dombås kl.14.04. På toget koser vi oss med «nisten» vi fikk 
med fra Rudshøgda. Len dere godt tilbake, bare nyt turen og vær 
stolte av dette nydelige landet vårt. Toget kjører litt fort, men vi 
kan fotografere og får litt orientering overturen via høytaleran-
legget på toget. På denne turen på 114 km skal vi over 32 bruer, 
den meste kjente er Kylling Bru, vi skal gjennom 6 tunneler, der-
iblant en vendetunnel på 180 grader inne i berget. Dette er en 
time full med naturopplevelser, ankommer Åndalsnes kl.15.41 og 
møter igjen bussen. Kort avstand opptil Grand Hotel 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 impone-
rende veianlegget fra 1936 hvor mange av de gamle stabbestei-
nene 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 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 
Union på ene siden av veien og Geiranger Fjordsenter på den andre 
siden, og her skal vi inn og studere dette for de fleste av oss ukjen-
te 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 
rundskue så er det en opplevelse av de sjeldne. Over Stry-
nefjellet, forbi Grotli til Lom for en kort stopp. Neste etappe 
over Valdresflya, via Beitostølen til Fagernes og turens siste 
felles måltid. 
Fortsetter nedover E16 med liten stopp i Nes i Ådal. 
Ådalen, Hønefoss, Sollihøgda og 
tilbake til utgangspunktet .

HJERTELIG VELKOMMEN
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TUR 135
STIKLESTAD MED HEILAG OLAV,
RØROS MED ELDEN,
RENDALEN MED BREDA BULL

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

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

Kr.7595,-
Prisen inkl: Buss, 4 
dager halvp. + 2 
lunsjer div.guider, 
Olavspelet, Elden, 
Breda Bull, og 
Ratvolden 
Tillegg: 
Enerom kr. 1.050,-. 

Med 3 perler på en snor i løpet av 4 
dager blir turen til et opplevelses-
senari 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 
juli. Spelet utvikles fra år til år og har 
et magisk grep på sitt publikum. Til 
nå har over 800 000 personer sett fo-
restillingen om Olav Haraldssons fall 
på Stiklestad, som oppføres på Nor-
dens største og eldste friluftsteater si-
den 1954. Om lag 700 personer er in-
volvert i og omkring forestillingen. 
Profesjonelle skuespillere står på sce-
nen sammen med amatører. Orkeste-
ret er også sammensatt av profesjo-
nelle og amatører. 

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

Kr. 16.550 ,-

Inkl: Buss, pensjon og 
arrangement som 
skissert.

Tillegg:
Enelugar kr. 1.180.-
Enerom   kr. 2.765.-
Utv.lugar kr.    590.-

Dette blir spennende—bli med

Søndag, 17. september
Avgang Oslo kl. 10.00. Turen går på gode veier via Østfold-
byene til Svinesund. Frivillig kafferast underveis. Videre      
gjennom Bohuslän til Gøteborg, i godvær kjøres kystveien over 
Tjørn og Orust. Stena Line har avgang kl. 18.45. Ombord    
venter komfortable lugarer, alle med senger på gulvplan og 
dusj/WC. Det blir servert buffet om kvelden inkl. fri drikke av 
øl, vin og min. vann, resten av kvelden til felles hygge.

Mandag, 18. september
Frokost ombord før ankomst Kiel kl. 09.15. Vi tar plass i bussen 
og fortsetter på gode veier forbi Hamburg, Hannover,           
Göttingen, Fulda til Würzburg hvor vi overnatter på trivelige 
Hotel Wittelsbacher Hoh. 
Middag om kvelden og resten av kvelden til egen disposisjon. 

Tirsdag, 19. september
Avreise fra hotellet etter frokost. Vi reiser innom Rothenburg ob 
der Tauber. En sjarmerende liten by som er kjent for sin jule-
butikk i hele 5 bygg. Her inntar vi dagens lunsj (frivillig). Videre 
passeres München, deretter går turen til Kiefersfelden og man 
krysser grensen til Østerrike. Fra grensen til St. Johann og Kitz-
bühel er det en kort etappe. Ankomst Kitzbühel om etter-
middagen. Vi sjekker inn på vårt gode sentrumshotell Hotel  
Tiefenbrunner hvor vi skal bo i 5 netter. Hotellet eies av        
familien Brunner og har huset mange kjente gjester som bl.a. 
våre alpingutter.  Vi gjør oss kjent med hotellet før 4-retters 
middag om kvelden.

Onsdag, 20.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.

Tur nr. 2333 Avgang:
17/9—2023

10 dager High Class til Østerrike,
Kitzbühe m/Zell am See

bbli dbli d bb
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Torsdag 21. september
Etter god frokost tar vi plass i bussen, i dag blir det 
en kort kjøretur til Zell am See. Glittrende klare inn-
sjøer, 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 til 
Hotel Tiefenbrunner. Middag på hotellet om kvelden

Fredag, 22. 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, 23. september
Frokost på hotellet. I dag skal vi på Alm- og Knødel-
fest 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 blomster-
dekorasjoner 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, 24. 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, 25. 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, 26. 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. 

lll

 

l lll
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Kr. 16.995 ,-

Inkl: Buss, fly, hoteller og 
arr. som beskrevet.
Tillegg enerom Kr. 3.100,-
Tillegg enelugar Kr. 695,-

- en vill skjønnhet

Tur nr.2141 Avgang:
2.okt.-20239 dg. Skjønnhetens øy, Korsika 

m/Schloss Drachenburg
m/et snev av Firenze og Rûdesheim
Korsika – den grønne øya ca. 17 mil sørøst for 
Frankrike skiller seg klart ut fra øvrige øyer i Mid-
delhavet. Øyas innland består av høye og skog-
kledde fjell mens kysten består av rosa klipper og 
myk sandstrand. Naturens variasjon forklarer en-
kelt hvorfor franskmennene kaller Korsika for 
"skjønnhetens øy".
Korsika er en urørt Middelhavsøy som tilbyr både 
badeferie langs kysten og aktiv ferie med vandre-
og sykkelturer i fjellene. Valnøtt-, fiken- og 
kastanjetrær rammer inn de små landsbyene oppe 
i fjellene. Langs kysten ligger små koselige byer 
med trange smug og gater. I havnene rundt hele 
øya ligger imponerende store yachter som eies av 
Europas jetset.
På Korsika skal vi bo i Porto Vecchio som betyr 
gammel havn. Som navnet antyder, er dette en 
gammel havneby med en hyggelig marina. Gamle-
byen er strategisk bygget på høyden og full av ko-
selige restauranter og butikker. Her kan du spase-
re rundt på varme sommerkvelder og nyte de vak-
re omgivelsene.

1. dag
Avgang fra avtalt tid og sted. Turen går direkte til Gar-
dermoen for flyavgang til Bastia. Her venter vår buss som 
tar oss med til Porto Vecchio hvor vi skal bo i 3-netter. Vi 
gjør oss kjent med omgivelsene før middag på hotellet 
om kvelden. 
2. dag
Dagen i dag til fri disposisjon. Frokost og middag på ho-
tellet. 
3. dag
Etter frokost tar vi plass i bussen og kjører til Bonifacio 
som er en liten by på sørspissen av Korsika.  Den har en 
spektakulær beliggenhet på hvite kalksteinsklipper,  
skulpturert og underskåret ved sjøen, slik at bygningene 
henger over kanten.  Vi skal også på 1 times båttur den-
ne dagen hvor vi får se grotter og ikke minst Calanques 
dramatiske klipper, en flott opplevelse. Deretter får vi ca. 
1 times guidet tur i denne trivelige byen. Frivillig lunsj 
denne dagen og litt tid på egenhånd før vi returnerer til-
bake til hotellet om kvelden, middag. 



45

4. dag
Etter frokost tar vi farvel med vårt hotell for denne gang 
og setter kursen til Bastia med båtavgang kl. 13.30, det 
blir servert lunsj ombord på båten. Ankomst Livorno kl. 
17.35. Vi tar plass i bussen og kjører til Firenze som er 
kjent for sine storslåtte kunstsamlinger, sine gamle, vak-
re bygninger og sin rike historie og står i fremste rekke 
blant verdens kunstbyer. Vi sjekker inn på vårt hotell og 
får servert middag om kvelden på restaurant.

5. dag
Etter frokost møter vi vår guide som tar oss med på 
sightseeing i Firenze. Bussen venter på oss og turen går 
til trivelige Lugano som ligger på grensen mellom Sveits 
og Italia for overnatting. Frivillig lunsj underveis. Middag 
på restaurant om kvelden.

6. dag
Etter frokost tar vi igjen plass i bussen, i dag blir det 
transport etappe til Rüdesheim. Rüdesheim en trivelig og 
livlig by med utskårne lysthus og åpne gallerier. Vinstuer 
og restauranter sørger for hyggelig atmosfære. Brolagte 
smug omkranset av bindingsverkshus. Byen ligger ved 
Rhinen med vinranker og romantiske middelalderborger, 
pittoreske slott og kirker. Vi sjekker inn på vårt trivelige 
sentrumshotell. Middag og resten av kvelden til å gjøre 
seg kjent i disse vakre omgivelsene og kanskje smake på 
en Rüdesheimer kaffe?  Flere av vinstuene har dans til le-
vende musikk hver kveld.

7. dag
Etter frokost på hotellet tar vi plass i bussen og kjører til 
fantastiske Schloss Drachenburg som ligger i Königswing-
er. Slottet ble bygget på bare 2 år i perioden 1882-1884. 
Slottet ble bygget som villa for en rik forretningsmann, 
(Baron Stephan von Sarter) men han endte aldri opp med 
å bo der. Slottet har fantastisk interiør, utsmykkede inn-
redninger, malerier og ikke for å glemme utsikten over 
Rhinen. Slottet er i dag eid av Statens stiftelse. Vi får om-
vising m/guide samt lunsj i restauranten. Litt tid på egen-
hånd før vi tar plass i bussen og kjører med frivillig kaffe-
rast underveis før ankomst Hannover. Sjekker inn på vårt 
hotell og middag om kvelden.

8. dag
Etter god frokost tar vi plass i bussen og kjører til Kiel 
hvor Color Line har avgang kl. 14.00. Kl. 17.30 blir det 
servert buffet inkl. 1 drikke. Ca. kl. 21.00 er det reservert 
plasser samt servering av 1 glass muserende vin i Show 
lounge. Resten av kvelden til egen disposisjon. 

9. dag,
frokost før ankomst Oslo kl. 10.00, vi tar plass i bussen 
og setter kursen tilbake utgangspunktet. 

HJERTELIG VELKOMMEN
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TUR  2121

MÅRBACKA M/KARLSTAD  2 DG.

Kr.2.880 ,-

Avgang. 
1/11-2023

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

Tillegg enerom 
Kr. 595,-

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. Jule-
markedet er arrangert i regi av Svenske Slotts-
messor 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. 

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 Herre-
gård. 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       
utgangspunktet. utg g unktet. utgangspunktet.utgangspunktet.

Julmässa på Mårbacka 
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Kr. 4.995,-

Inkl: Buss,overnattinger 
m/frokost
Strømstad-Sandefjord
m/julebord
Innganger som 
beskrevet.
Tillegg enerom 
kr. 1.700.-
FC medlemmers rabatt
kr. 330.-

«Den hellige Lucia av Siracusa» 

Tur nr. 1144

Avgang:
12. des. 2023Gøteborg  med Lucia feiring

Bli med oss og kom i ordentlig førjuls-
stemning på tur til Gøteborg. Vi skal på 
Lucia- og julekonsert , Eili tar oss med 
på den tradisjonelle Luciafeiringen på 
Drottningtorget. Besøk på Liseberg som 
er pyntet med flere millioner julelys. 
Kanskje finner vi de siste julegavene? 
Det bugner av håndverk og jule godter i 
de mange jule-bodene.

Lucia-feiring
Luciadagen er den helli-
ge Lucias minnedag, 13. 
desember. Lucia led iføl-
ge legenden martyrdø-
den under kristendoms-
forfølgelsene i Romerri-
ket tidlig på 300-tallet.
1700 år senere feires 
hun fremdeles som hel-
gen i katolske land. I 
Norden er feiringen 
blandet sammen med 
den gamle norrøne 
Lussi-tradisjonen.
Det fortelles at hun dø-
de fast i sin tro med en 
brennende lampe i hån-
den. Slik fikk hun nav-
net Lucia ). Derfor frem-
stilles hun i kunst og 
folketradisjon med en 
krone av levende lys, og 
minnefesten hennes 
som ble vanlig å feire 
mot slutten av middelal-
deren.
«Santa Lucia», ble skre-
vet av den napoletanske 
komponisten Teodoro 
Cottrau (1827–1879) i 
1850. Den norske vari-
anten er basert på en 
svensk tekstversjon.  
Skrevet av Arvid Rosén 
og publisert i 1928.

Jenta som flammene nektet å ramme
Hun har vært død i godt over 1700 år, men hvert 
år når vi skriver 13. desember, går hun likevel 
sprell levende omkring og skaper salig stemning.

Dag 1 Oslo—Gøteborg   
Avgang Oslo bussterm. kl.10.00. Gjennom Østfold, ned 
gjennom Sverige til Gøteborg hvor vi kjører direkte til Li-
seberg. Her får vi ettermiddagstimene til å besøke den 
flotte julepyntede parken med millioner av lys, og god 
stemning. Etter noen timer her kjører vi til Scandic Europa 
hotell. Ingen felles middag i dag så kos dere på by`n.
Dag 2  Gøteborg
Frokost på hotellet. Eili tar oss med bort til Drottningtorget 
hvor det er tradisjonell Luciafeiring med sang fra balkong-
en på det tradisjonsrike Hotel Eggers. Denne dagen, har vi 
litt fri til å utforske byen på egenhånd. Gjøre gode inn-
kjøp, og kose oss i den julepyntede byen. Sen ettermiddag 
samles vi for å dra til Lucia- og julekonsert med et lokalt 
kor. Vi kommer i god stemning før vi returnerer til hotellet 
og får resten av kvelden til egen disposisjon.

Dag 3  Gøteborg-hjem
Frokost på hotellet Vi setter kursen til Strømstad, Color 
Hybrid frakter oss trygt til Sandefjord.  Avgang kl.13.30. 
Ombord har vi inkludert deilig julebord m/drikke, og får 
også tid til å gjøre innkjøp i skipets tax-free butikk. Ved 
ankomst til Sandefjord tar vi plass i bussen som tar oss 
med tilbake  til Oslo og utgangspunktet. VEL MØTT.

Forbehold vedr. endringer.
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Kr. 11.545,-

Inkl: Buss, fly, båt, over-
nattinger og arr. Som be-
skrevet.
Tillegg enerom Kr. 525,-
pr. døgn
Tillegg enelugar Kr. 650,-
Tillegg utv.lugar Kr. 460,-
pr. lugar

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

Tur nr. 2960 Avgang:
8.des.-20236 dg. High Class juletur 

til fantastiske Salzburg 
m/skiskyting i Hockfilzen og 
fornemmelse av Sound of Music

r. lugarr. lugarrr. lugar
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s
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naana
skksk
TiTi
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fornemmelse av Sound of Musicfornemmelse av Sound of Music
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En ny og innholdsrik juletur hvor vi kan by på kremen 
av flotte julemarkeder. 

Duften av bakte epler og ristede mandler brer seg mel-
lom bodene. I det fjerne troner de snøkledde Alpene, og 
over idylliske julemarkeder med lyskjeder og juletrær 
hviler det en stemning som man bare finner her i Mo-
zarts fødeby. På denne reisen får du mulighet til å delta 
i en juletradisjon som går helt tilbake til 1400-tallet. 

Julemarkeder i  Salzburg:
Christkindelmarkt: Det kjente Christkindlmarkt i hjertet av 
byen ble første gang nevnt på 1400-tallet. Markedet finner 
sted ved foten av borgen Hohensalzburg forran den ærverdige 
Salzburg-katedralen. I de rundt 100 bodene finner man blant 
annet håndarbeid, mat, julepynt, blomsteroppsater, lys, teks-
tiler, godterier, leker og smykker.

Mirabellplats: Det første julemarkedet i Salzburg etter andre 
verdskrig fant sted på Mirabellplatz forran Mirabell-slottet. De 
fleste forbinder kanskje Mirabellplatz med filmen Sound of 
Music hvor deler av filmen ble innspilt. Etter en lang pause har 
det på nytt blitt et populært marked for både unge og gamle, 
med kulinariske delikatesser, gløgg og fine dekorerte boder. 
Markedet begeistrer besøkende med tradisjonell sjarm, gode 
dufter og julegodteri. 

Adventmarkt St. Leonhard:  Det tradisjonelle julemarkedet 
forran Leonhardskirche er at av byens mest stemningsulle og 
romantiske julemarkeder. Håndutskårne figurer i julekrybben, 
juledekokarsjoner, keramikk, leker, gløgg, punsj, kastanjenøt-
ter er bare noe av det som markedet kan by på. 

Advent på Stiegl bryggeri: Dette romanriske lille julemark-
det finner man i bakgården til Stiegl bryggeri. Her får 
ølelskeren både krydderøl og fleire andre juleølsorter som gjør 
at resten av juleshoppingen går som en lek. 
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1 dag
Avreise fra avtalt tid og sted, turen går direkte 
til Gardermoen med flyavgang kl. 11.05 an-
komst München kl. 13.20. (Forbehold om rute-
endring). Vår buss og venter på oss og kjører 
oss til Salzburg hvor vi skal bo på flotte Mer-
cure Hotell. Vi gjør oss kjent med omgivelsene 
før middag på hotellet om kvelden. 

2 dag
Denne dagen til egen disposisjon for besøke 
byens flere julemarkeder. Frokost på hotellet. 
Om kvelden går vi samlet til Restaurant Stern-
brau og får servert 3-retters middag med 
Sound of Music show.

3 dag
Frokost på hotellet. For de som ønsker blir det i 
dag sportslig begivenhet. Vi reiser til Hoch-
filzen og overværer 4 x 7,5 km stafett for 
menn og 10 km jaktstart kvinner. Tysk musikk 
og god stemning gir god ramme for arrange-
manget. 
På ettermiddagen går turen tilbake til hotellet 
for middag om kvelden.

4 dag
Etter frokost tar vi plass i bussen og setter kur-
sen til Magdeburg med frivillig kafferast under-
veis. Vi sjekker inn på trivelige Hotel Rats-
waage og får servert middag om kvelden. 

5 dag
Vi tar plass i bussen og setter kursen mot Kiel, 
men første reiser vi innom julemarkedet i Cel-
le. Med omkring 500 velholdte bindingsverks-
hus er Celle en av de flotteste barokkbyene i 
Nordtyskland. Tid på egenhånd før vi tar plass i 
bussen og kjører til Kiel hvor Stena Line har 
avgang kl. 18.45. Det blir servert julebuffet 
inkl. fri drikke av øl, vin og min. vann. Resten 
av kvelden til felles hygge. 
6 dag
Frokost ombord før ankomst Gøteborg ca. kl. 
09.15 Vi tar plass i bussen og kjører til Nordby 
for siste shopping retur til utgangspunktet.
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TUR  2959

Midtukejulebord — julemarked

Kr. 3.375,-

Velkommen

Avgang. 
27/11 -2023

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

Oset er et hotell som formelig ”oser” av atmosfære. 
Ikke bare på grunn av de trivelige salongene fulle av 
detaljer i interiør og innredning, men vel så mye pga 
hotellet har 125 års erfaring med gjestfrihet. Hotellet 
er fortsatt i samme families eie og drives i dag av 5 
generasjon Gudrun og Per Jørgen. Hotellet har 110 
rom, svømmebasseng.  I uke 47, 48 og 49 er det ko-
selig julemarked på Oset med lokale leverandører in-
nenfor kunst- og håndverk samt lokale matprodu-
senter stiller ut sine produkter for salg. Garasjen 
gjøres om til en lun og trivelig markedsplass med 
egen markedskafè. 

Dag 1
Avreise fra bussterminalen i Oslo kl.09.00. Vi kjører Halling-
dal oppover og ankommer Oset til julegrøt med mandel. Vi 
koser oss på dette fine julepyntede hotellet frem til middag. 
Kvelden rundes av med dans til levende musikk.
Alle grupper blir tatt i mot i bussen, velkomstmøte med 
servering av velkomstdrink, 

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 2024 ???????SEES VI I 2024 ??????SEES VI I 2024 ??????
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TUR  967 OG 966

JUL/NYTTÅR
STRAAND HOTELL

Skal vi møtes igjen på Straand til neste 
jul/nyttårsfeiring? 

Avgang. 
23/12 og 

29/12
2023

Prisen inkl: Buss, 

Velkommen til Telemark!
Straand Hotel 
i Vrådal er et av Telemarks fremste 
fullservice hotell. Straand Hotel er 
kjent for et allsidig aktivitetstilbud og 
et velrenommert kjøkken.
Hotellets historie går helt tilbake til 1864, 
da Kari og Olav Straand startet skyssta-
sjon. I dag, 150 år senere, er det fortsatt 
familien Straand som eier og driver hotel-
let. Straand er i dag et moderne hotell, 
men den lange historien preger fortsatt 
dagens drift. Det kommer særlig til ut-
trykk gjennom den gode atmosfæren, 
spesielt i hotellets gamle stuer med tøm-
mervegger, og under den årlige 
jule/nyttårsfeiringen. 
Tradisjonell jul-nyttårsfeiring.

Program ved ankomst!

Tur 967
Juleturen 23.-26.12
Avreise Oslo kl. 09.00.
Kr. 5.995,-
Enerom + kr. 1.260,-
Inkl. Buss, samt helpensjon 
fra ankomst lunsj til avrei-
se etter en god frokost, 
kl.11.00.

Tur 966
Nyttårsturen 29.12-1.1.
Avreise Oslo kl.09.00.
Kr. 5.995,-
Enerom + kr.1.260,-.
Inkl. Buss, samt helpensjon 
fra ankomst lunsj til avrei-
se etter frokost kl.11.00.

2023



DAGSTUR MED
COLOR LINE

Sandefjord/Strømstad
Strømstad/Sandefjord

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: (fra 7.mars 2023): Avgang fra Oslo .....................kl. 07:30.  
Avgang fra Sandefjord.............kl. 10:00. 

HVER TORSDAG OG LØRDAG: Avgang fra Oslo......................kl. 09:00.   
Avgang fra Strømstad..............kl. 13:40. 

Grupper: Avgang etter avtale.  (Sommerpriser i perioden 16/6-13/8)


