
 

 

1 

 

Turer for FSFING og FSFRHO i 2018. ( og noe i 2019)        
Tur 62. 19. mai 2018 reiser vi til Malta. 

Den 19. mai reiser vi fra Hallingmessa kl. 1230. 
Flyet går kl. 1610 og vi lander på Malta kl. 2000. 
Hotellet vi skal bo på ligger helt nede ved stranda 
og heter Cavalieri Art. 
Malta er en egen stat i Middelhavet, ca. 80 km sør 
for Italia, og er en av verdens minste stater, 
mindre enn Oslo fylke. (ca. 450 000 innbyggere). 

Malta ligger meget strategisk til i Middelhavet, og har derfor blitt invadert flere ganger. 
Dette har satt sitt preg på befolkningen både kulturelt og språkmessig. Kulturen, inkludert 
mattradisjonene, og arkitekturen er en blanding av arabisk, italiensk og engelsk. Språket er 
maltesisk, men engelsk er også offisielt språk. På Malta finner man noe for enhver smak, 
lekre butikker, mange restauranter og barer, samt historiske minnesmerker. 
Malta omfatter 6 øyer. De største bebodde er Malta, Gozo og Comino. På denne turen bor vi 
i St. Julian, og hotellet ligger i et rolig og populært område ikke langt fra hovedstaden 
Valetta. Til Gozo reiser vi på dagstur. 
Når vi reiser hjem går flyet relativt sent, kl. 2045 og vi lander kl. 0045. Vi er altså ikke 
hjemme igjen før etter kl. 0200. 
Inkludert i denne turen er: 

• Buss tur - retur Hønefoss – Gardermoen. 
• Direktefly tur – retur Gardermoen – Malta. 
• Transport tur – retur flyplassen – hotellet. 
• Syv netter på fire stjernes hotell. 
• Syv frokoster på hotellet. 
• Fire middager på hotellet. 
• Tre middager på forskjellige restauranter. 
• En heldagstur til Gozo. 
• To halvdagsturer til Medina og Valetta. 
• Havneutflukt til Slimena. 
• Guide som snakker skandinavisk. 
• Tips til sjåfør og guider. 

Prisen for turen blir kr. 11.200,- pr person i dobbeltrom. Enkeltromstillegget er kr. 2356. 
(3070 dersom rommet skal ha havutsikt). Alle har betalt depositum. Restbeløp betales innen 
1. mars 
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Tur 63. Torsdag 14. juni, Vikersund skiflyverbakke og Blåfargeverket/ 
Kobolt gruvene. 

Vi reiser fra Mega i Hønengaten kl. 0830, kjører via 
Ringerike hotell og så mot Vikersund. Vi beregner 
ankomst til Vikersundbakken ca. kl. 0930.   
Vi kjører buss opp til hoppet og de som kan gå rusler opp 
til toppen av bakken og resten blir fraktet i bil. Fra toppen 

av ovarennet, Vingen, skuer vi ut over dalen mens vi drikker kaffe og får rundstykker og 
vaffel. Mens vi spiser og drikker kaffen får vi et foredrag om Vikersundbakken og dennes 
historie.  
Ca. kl. 1130 går turen videre til Blåfargeverket hvor vi får en guidet omvisning med foredrag. 
Vi setter av en ekstra halvtime for å se på parken eller den Blå Butikken før vi fortsetter til 
Kobolt gruvene. Her blir det først en meget god lunsj før vi får en guidet omvisning i gruvene. 
Vi besøker også Theodor Kittelsen museet og museene tilhørende gruvene. Ca. kl. 1730 
setter vi oss i bussen og reiser hjem til Ringerike. 
Turen med alt inkludert koster kr. 720,-  pr person. 

Tur 64. 27 til 29. august, dagstur med overnattinger til Kongsberg og 
Rjukan m.m. 
Den 27. august reiser vi fra Mega i Hønengata kl. 0830, vi kjører via Ringerike hotell, 
Norderhov til Hallingmessa. Herfra går turen over Tyristrand til Kongsberg. På Kongsberg 
drikker vi kaffe «med nogo attåt» på HASPA. Deretter får vi en guidet tur i Kongsberg kirke, 
Norges største kirke, dersom dette regnes i sitteplasser. 
Vi fortsetter til Elgsjø, hvor vi spiser lunsj. Etter lunsjen fortsetter vi til Heddal stavkirke, 
Norges største sådanne. Dersom været er fint ser vi også på bygdetunet som ligger like ved 
kirken. Etter hvert setter vi oss i bussen, kjører gjennom Tuddal og kommer til Gustablikk 
hotell. Her skal vi bo de kommende to netter. Hotellet har svømmehall som vi kan benytte. 
Den 28. starter med frokost, før vi kl. 0900 kjører til Vemork. Her skal vi besøke Norges 
industriarbeider museum. Vi får en guidet tur med film fra krigens dager og rundtur på 
Vemork. Vi avslutter oppholdet på Vemork med å spise lunsj på Cafe Vemork. 

Etter lunsjen kjører vi til fjells og inngangen til banen, som 
går inne i fjellet og opp til Gaustatoppen, 1883 meter over 
havet. Dette er ingen strevsom tur og svært lite gåing. På 
toppen av Gaustatoppen ligger en av DNTs hytter. Her er 
det mulig å kjøpe seg en kopp kaffe og kanskje en vaffel 
eller annet spiselig og sammen med kaffen nyte utsikten. 

Når vi synes vi har sett nok, (du kan i godt vær se en sjettedel av Norge fra toppen av 
Gaustatoppen) reiser vi ned igjen med banen og tilbake til Gaustablikk høyfjellshotell. Her 
spiser vi middag og nyter kvelden 
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Den 29. august, etter frokost, fortsetter til Austbygde, gjennom Tessungdalen og Uvdal til 
Langedrag. Her er vi lovet en guidet tur til ulver, 
gauper, elg, rein, rev og villsvin. Det er nesten ingen 
gåing, men allikevel stopper vi for en kopp kaffe med 
en vaffel halvveis. Etter ca. 3 timer fortsetter vi til 
Veggli vertshus for å spise lunsj. Etter lunsjen fortsetter 
vi hjem til Hønefoss og er hjemme ca. kl. 1730. 

Dette blir en geistlig, kulturell, historisk, naturskjønn tur med mange ville dyr på kloss hold. I 
tillegg kommer vi høyere enn vi noen gang tidligere har vært på våre innlandsturer. 
Turen koster kr. 3600,- pr person i dobbeltrom og kr. 460 ekstra for enkeltrom. Denne turen 
regner vi med blir fort utsolgt. Dersom du/dere ønsker å være med så ikke nøl med 
påmeldingen. Kr.1600,- i depositum betales ved påmelding og resten senest innen 1. juli. 
Selvfølgelig kan hele summen betales ved påmelding. 

Tur 65. 4 til 13. oktober, cruise fra Venezia i Adriater- og Middelhavet. 
Vi reiser fra Hallingmessa kl. 0630 den 4. oktober, kjører 
via Ringerike hotell, Hønengata og Jevnaker til 
Gardermoen. Vi flyr fra Gardermoen til Verona med 
direktefly (Norwegian ) og lander kl. 1240, blir fraktet til 
vinbyen  Soave, hvor vi skal bo i 2 netter.  
På ettermiddagen samles vi for å besøke en lokal 
vinprodusent, (inkludert), hvor vi får prøvesmake husets 

viner. Deretter felles middag som også er inkludert i reiseprisen. 
Fredag den 5. drar vi til Verona, og får lokal guide som tar oss med i denne historiske byen. 
Vi setter av litt tid til egen disposisjon før vi returnerer til Soave. Ettermiddagen og kvelden 
til egen disposisjon. 
Lørdag 6. etter frokost reiser vi igjen til Venezia og går om bord i MSC Poesia. Dette skipet 
blir vårt «hjem» den neste uka. ( Gå gjerne inn på Google og se på skipet der.) 
- Søndag 7. kommer vi til Bari, sør i Italia 
- Mandag 8. kommer vi til Katakolon, en koselig gresk havneby. 
- Tirsdag 9. legger vi til havn på den greske øya Mykonos, en av Hellas mest populære øyer. 
- Onsdag 10. kommer vi til Pireus som er Athens havneby. 
- Torsdag 11. kommer vi til Sarande i Albania. Byen har lang historie og er spennende å 
utforske på egen hånd. 
- Fredag 12. ankommer vi Dubrovnik i Kroatia, byen som ofte kalles Adriaterhavets perle, 
med en sjarmerende gamleby som avgjort er verd et besøk. 
- Lørdag 13. kommer vi til Venezia. Her blir vi møtt av bussen som frakter oss til flyplassen.  
Kl. 1400 går flyet til Gardermoen, og vi lander etter planen kl. 1630. Vi er hjemme igjen i 
Hønefoss ca. kl 1830. 
Inkludert i prisen for turen er: 

• Buss Hønefoss- Gardermoen /retur. 
• Fly Gardermoen – Verona. 
• All busstransport i Italia. 
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• 2 netter på hotell i Soave. 
• 2 frokoster og en middag i Italia. (1 middag og to lunsjer på egenhånd.) 
• 1 ukes cruise med MSC Poesia inklusiv alle måltider. 
• Fly fra Venezia til Gardermoen. 
• All tips og servicecharge ombord på båten. 
• Lokal guide i Italia. 
• Reiseleder for hele turen fra Gardermoen og tilbake til Gardermoen. 

Prisen for turen er kr 11 890,- pr person i dobbelt innvendig lugar.  3 000,- kr i depositum 
betales ved påmelding og resten, kr 8 890,-, innen 1. august 2018. Tillegg for enkeltrom/ 
lugar er 4 680. 
 
 
Valgfrie tillegg (bestilles ved påmelding): 
1. Utfluktspakke kr 950,- pr person. 

Olympia – 4 timers utflukt med guide hvor man får se Olympia, som er det arkeologiske 
stedet hvor de antikke Olympiske leker fant sted. Stedet ble utgravd på 1800 tallet, og 
mange viktige ting ble funnet. Vi får også se ruinene av Zeus tempelet samt stadion som 
hadde plass til 40 000 tilskuere. Det blir litt tid til egen disposisjon før vi returnerer til 
skipet. 
Athen  - 3,5 timers utflukt med guide hvor vi blir tatt med inn til sentrum av Athen, hvor 
vi får et inntrykk av Hellas hovedstad. Guiden viser oss «utenfra» de viktigste 
severdighetene som byen har å tilby. Hadrias bue, grunnlovsplassen, Zeus tempelet og vi 
får også se Akropolis i det fjerne. (Ikke tid til besøk på Akropolis.) Det blir også litt tid i 
gamlebyen Plaka, før returen til skipet. 

2. Drikkepakke kr 1 680,- pr person. 
Denne pakken inkluderer ubegrenset med drikke fra barer og restauranter i glass. 
(øl/vin/mineralvann, enkle drinker, juice osv…) under hele cruiset. 

3. Balkonglugar kr 4 700,- pr lugar. 
Det er i utgangspunktet inkludert plass i innvendige lugarer på ca. 13 m2. 
Balkonglugarene er på ca. 17 m2 og har egen privat balkong, hvor man kan nyte utsikten. 

4. Utvendig lugar kr. 3 250,- pr lugar. 
Det er i utgangspunktet inkludert plass i innvendig lugar på ca. 13 m2. Utvendig lugarer 
er på ca. 16 m2 og har vindu med havutsikt. 
Ved påmelding må evt. tilleggspakker presiseres. 

 

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 
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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

