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Tur 66. 26. oktober teatertur, The Phantom of the Opera. 
Fredag 26. har vi klart å skaffe billetter til The Phantom of 
the Opera. Billettene er svært dyre, nesten 1000,- kr pr stk. 
Vi har fått litt moderasjon, men inkludert bussen blir prisen 
totalt kr 1000,- pr person. Vi velger denne gang å ha 
teaterturen uten middag grunnet prisen. 

Bussen går fra Mega i Hønegaten kl. 1700 og vi kjører den vanlige turen gjennom byen og tar 

Reiseprogram for resten av 2018  + 2019

Programmet er utarbeidet av Odd Tangen (FSFING)
og tilbys primært avdelingene

FSFING &FSFRHO. 
Øvrige avdelinger i Region 5 kan også melde seg på.

Påmelding: Se info på siste side.



5 

opp deltagerne langs ruta. Vi beregner da å være ved teateret senest kl. 1845 og 
forestillingen begynner kl. 1930. Vi er hjemme i Hønefoss litt før midnatt. 

Tur 67. 19. til 26. mai 2019 reiser vi til Kroatia.
Se på datoen for avreise som veiledende, flyprogrammet for Norwegien er enda ikke klart. 

Kroatia er på god vei til å bli et av Europas mest populære ferieland. Her finnes det strender 
med krystallklart vann, sjarmerende landsbyer og selvsagt historiske byer. Med direktefly fra 
Gardermoen blir heller ikke flyturen lang. 
Vi skal bo på hotell ZORA, Primosten. Fra Flyplassen utenfor Split er det en halvtimes kjøretur 
til hotellet. Hotellet ligger på stranda og ca. 500 meter fra Primosten gamleby. Hotellet har 
også basseng med oppvarmet sjøvann under en kuppel som delvis kan åpnes. Her finner vi 
også spa- og velværesenter, treningsstudio, massasjerom og rom for 
skjønnhetsbehandlinger. 

Vi har lagt inn tre utflukter i løpet av oppholdet: 
Utflukt 1. Dagstur til Sibenik og Krka fossefallene. 
Vi starter med Sibenik, den eldste byen på Adriaterhavskysten og besøker St. James 
katedralen fra 15. århundre. Vi reiser videre til de berømte fossefallene i nasjonalparken 
Krka. Lunsj inkludert. 

Utflukt 2. Dagstur til Split og Trogir. 
Split er Kroatias nest største by med historie tilbake til 300 – tallet. Her skal vi blant annet 
besøke Diocletians Palass, som står på UNESCOs verdensarvliste. 
Trogir er et bymuseum i ordets rette forstand. Her er det unike muligheter til å oppleve 
kunstverk, gammel original arkitektur, antikke trange gater og smug i harmoni med 
kulturelle- og historiske monumenter. Trogir har en sammensatt arv – fra det antikke 
romerske torget til moderne interiør. Lunsj inkludert. 
Utflukt 3. Båttur til Kornati. 
Dagstur til Kornati Nasjonalpark, med besøk på noen av Kornatis mer enn 100 øyer. Lunsj 
inkludert. 
Inkludert i prisen er: 

• Buss tur-retur Hønefoss – Gardermoen
• Direktefly tur-retur Gardermoen – Split.
• Buss tur-retur Split – hotellet
• Syv netter med halvpensjon på hotell ZORA
• Utfluktene som beskrevet i programmet, inkludert lunsj.
• Ferieskatten i Kroatia.
• Tips til guider og sjåfører.
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• Prisen for turen er kr. 9400,- pr person i dobbeltrom. Enkeltromstillegg er 13 Euro pr
natt

• Kr. 3000,- pr person betales som depositum ved påmelding og resten innen 1. mars
2019

Tur 68. Dagstur (mer om denne i neste års program) 

Tur 69. 12 til 17. august 2019 tur til Svalbard mm. 
Mandag 12. august reiser vi fra Hallingmessa kl. 
0630, kjører via Botilrud til Ringerike hotell, opp 
Hønegata til Jevnaker og videre til Gardermoen. Jeg 
regner med at vi kommer til Gardermoen ca. 0800 
og flyet går kl. 0955, via Tromsø og til Longyearbyen 
hvor vi ankommer kl. 1400. Denne ettermiddagen 
blir det god tid til å se denne byen. 

Tirsdag 13. august guidet tur i Longyearbyen med besøk i Svalbardmuseet og Galleri Svalbard 
før vi går om bord i MS Nordstjernen og seiler til Barentsburg.
Onsdag 14. seiler vi til Magdalenefjorden og nordvesthjørnet og vi håper å se mange av de 
store arktiske dyreartene.
Torsdag 15. 80 grader Nord (Woodfjorden, Leifdefjorden, Moffen og 80 grader Nord.
Fredag 16. Fjorder isbreer og forskning. (Kongsfjorden og Ny-Ålesund. Vi kommer denne 
ettermiddagen tilbake til Longyearbyen og overnatter igjen på hotell.

Lørdag 17 går vårt fly fra Longyearbyen kl. 1325 og vi lander på Gardermoen kl. 1620. Vi er 
hjemme igjen på Ringerike ca. 1830. 
V har fått et program fra SørVest reiser som er lang mere detaljert og som kan sende/gis til 
den eller de av dere som er interessert i turen. Husk at det er lyst hele døgnet i denne 
perioden på Svalbard, men at det allikevel kan være kaldt eller surt. Inkludert i prisen for 
turen er det ei meget fin allværs jakke, men ha allikevel med godt og varmt tøy. Kikkert er 
også anbefalt for turen.

Alle må ha pass. 
Turen koster pr. person i dobbelt lugar; 
- D-lugar, Polar innvendig lugar kr 20 200,- 
- I-lugar, Polar innvendig lugar kr 23 490,- 
- A-lugar, Polar utvendig lugar kr 24 950,- 

Inkludert er:
• Buss t/r Hønefoss- Gardermoen.
• Fly Gardermoen – Longyearbyen t/r (forbehold om endring i priser og avgifter i

2019).
• Transport mellom flyplass/hotell/skip i Longyearbyen
• 2 netter på Radisson Blu Polar Hotell inkludert frokost når du bestiller lugarkategori  I

eller A/evt. 2  netter på Coal Miners Cabin ved bestilling av lugarkategori D.
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• En lett lunsj og en middag på hotellet.
• 3 timers sightseeing inkl. Camp Barentz.
• Ekspedisjon med MS Nordstjernen i valgt lugarkategori inkl. helpensjon.
• Ilandstigninger med småbåter, aktiviteter om bord og på land.
• Profesjonelt Ekspedisjonsteam som holder forelesninger og er tilstede på utflukter /

aktiviteter
• Gratis kaffe og te.

Vi har reservert 40 plasser, men dette kan muligens utvides. Disse plassene har vi til 
1. september. Da må ikke solgte plasser tilbakeleveres og evt. bestillinger etter denne tiden
vi nok ha en høyere pris. Påmelding bør skje relativt snart og et depositum på kr 5 000,-
betales ved på melding og resten innen 1. mai 2019.

Felles. 
Påmelding til Inger eller Odd Tangen telefon 970 63 566 eller 992 49 277 eller mail. 
odd.f.tangen@gmail.com. 
Ved betaling benyttes FSFINGs reisekonto v/Odd Tangen, kontonummer: 6142 05 56127. 

Mvh 
Inger og Odd 

mailto:odd.f.tangen@gmail.com



