
    Turer for FSFING og FSFRHO i 2019.                
Tur 67. Torsdag 25. april. Glomdalsmuseet og Akevisitten på Løiten Brænderi.
Den 25. april kl. 0730 reiser vi fra Norderhov kirke, via Ringerike hotell, opp Hønengata til Jevnaker og videre via 
Gardermoen til Glomdalsmuseet på Elverum. Vi kommer til Elverum ca. kl. 1000. Her begynner vi med kaffe og 
vafler.
Ca. klokken 1045 får vi omvisning i Taterutstillingen, og en time senere i forsvarsdelen av museet. Fra ca. 1230, 
og i 50 minutter, går vi på egen hånd, og kan da blant annet se utstillingen: «Kongens nei».
Klokken 1320 setter vi oss i bussen og kjører til Løiten Brænderi i Løten, hvor vi spiser middag, før vi ser 
taeterforestillingen historien om Løiten Brænderi, «Akevisitten». Ca. 1630 setter vi kursen mot Ringerike, og 
forventer at vi er tilbake i Hønefoss ca. 1830.
Turen koster kr.890,- pr person, dette inkluderer transport, kaffe og vaffel, inngangsbillett, omvisninger på 
museet, 2 retters middag med kaffe og billett til «Akevisitten». Påmelding snarest og senest 1. april. Turen 
betales ved påmelding. Maks antall deltagere er 50.

Tur 68. 11. til 18. mai reiser vi til Kroatia.
Turen til Kroatia er beskrevet i forrige års turprogram, og derfor tar vi her bare med det som er nytt. Det har 
vært meget vanskelig å skaffe flybilletter til Kroatia, og derfor (hold dere fast) starter turen fra Hallingmessa kl. 
0245 lørdag 11. mai. (Natta blir ganske enkelt ødelagt.) Flyet vårt går fra Gardermoen kl. 0600 og har flightnr. SK 
1461. Vi må mellomlande i København,  flyet videre til Split letter fra København kl. 0900 og har flightnr SK 2831. 
Vi lander i Split kl.1115. Reisetiden fra flyplassen til hotell Zora i Primosten er vel en halv time.
Turen hjem er heldigvis mye mer behagelig. Vi flyr fra Split kl 1400 og lander på Gardermoen kl 1650. Flyets 
flightnr er SK 4734. Vi skulle da være tilbake i Hønefoss litt før kl. 1900.
Turen er fulltegnet, men det er ikke mange på venteliste. De som vil stå på venteliste melder fra om dette.
Turen koster totalt 9400,- pr person i dobbeltrom. Depositum Kr. 3000,- har alle allerede betalt. Resten, kr 6400, 
betales senest 1. mars. Tillegget for enkeltrom er 120,- kr pr døgn, eller 840,- for hele turen.

Tur 69. 17. til 25. august reiser vi til Georgia.
Vi reiser fra Hallingmessa den 17. august kl. 1415, og kjører den vanlige ruta via Ringerike hotell, Jevnaker og 
videre til Gardermoen. Flyet letter fra Gardermoen kl.1755 og lander i Istanbul kl. 2235 og har flightnr: TK 1754. 
Kl. 2355 flyr vi videre til Tbilisi og lander der kl. 0305, flightnr: TK386.
Ved ankomst hotellet, får vi våre rom og en kort natts søvn. Etter en litt sen frokost spaserer vi i Tbilisi, og blir 
kjent med sentrum av gamle Tbilisi og spiser lunsj her. Deretter er det et par timer til egen disposisjon. På 
kvelden kjører vi med buss gjennom den andre delen av Tbilisi, og ender opp på restauranten Rashis Ubani, hvor 
vi spiser vår første middag i Georgia.
Dag tre starter med en byvandring og besøker flere severdigheter, før vi passerer Patriarkens residens, og ender 
opp i gamlebyen hvor vi spiser lunsj i koselige omgivelser. Resten av dagen til egen disposisjon, gjerne etter 
anbefalinger fra den lokale norske guiden.
Dag fire etter frokost reiser vi til regionen Meskheti og byen Borjomi. På turen kjører vi innom byen Miskheta 
hvor vi finner Svetitskhoveli, som er på Unescos verdensarvliste og tidligere var Georgias hovedkirke. Vi 
ankommer på ettermiddagen Borjomi  og  5-stjerners hotellet Crowne Plaza. Her spiser vi middag, og kvelden er 
fri til egen disposisjon.
Dag fem. For de som står tidlig opp, anbefales en vandring til mineralbadene, et meget populært mål både for 
turister og lokale beboere. Man kan også nyte hotellets fasiliteter, eller ta taubanen opp på åskammen med flott 
utsikt over byen og landskapet. Det er også andre muligheter, guiden har gode forslag.  På ettermiddagen kjører 
vi til Akhaltsikhe og det historiske borgkomplekset Rabati. Vi spiser middag her, og har dedikerte sangere som 
underholder ved bordene. Vi returnerer i rimelig tid til hotellet. 
Dag seks. Etter en ikke altfor tidlig frokost sjekker vi ut, og begynner på turen tilbake til Tbilisi. Vi stanser ved 
vingården Chateau Mukhrani. Her blir det vinsmaking, og vi lærer om hvordan vinproduksjonen foregikk for hele 



8000 år siden. Etter vinsmakingen og omvisningen spiser vi lunsj på godset. Vi kommer tidlig på ettermiddagen 
tilbake til Tbilisi, og resten av dagen er til egen disposisjon. Et alternativ er å ta «Fløybanen» opp på 
Mtatsminda-toppen og nyte panoramautsikten over store deler av Tbilisi, idet lysene tennes og kvelden siger på.
Dag syv. Etter frokost setter vi kursen mot vinregionen Kakheti og kulturbyen Sighnaghi. Dette område står 
alene for ca. 70 % av vinproduksjonen i Georgia. Ved ankomst tidlig formiddag besøker vi Bodbe Monastary. 
Dette er et Georgias mest velholdte og tradisjonsrike kloster. Etter dette spiser vi lunsj i Sighanaghi med 
panoramautsikt mot Alasali-sletten og Kaukasusfjellene, som reiser seg på motsatt side. På ettermiddagen 
besøker vi guidens venner på restauranten «Pheasant’s Teaars» Her blir det mye å se og oppleve. Tilslutt blir det 
ekte georgisk supra (fest) i hele dets bredde med kalde og varme retter, vin, skåltradisjon, taler og sang, og det 
blir folkesang ved bordet spesielt for oss. Etter en begivenhetsrik dag, returnerer til Tbilisi om kvelden.
Dag åtte. Siste dagen i Georgia er til fri disposisjon. Her får vi myriader av forslag over hva vi kan eller bør gjøre. 
På kvelden spiser vi vår avskjedsmiddag i rolige og koselige omgivelser i gamlebyen.
Dag ni. Etter frokost kjøres vi til flyplassen og starter på turen hjem.
Turen koster kr 19200,- pr person i dobbeltrom, dersom vi blir 42 deltagere, som er maks antall deltagere. ( så 
mange tror jeg bestemt at vi blir,). Påmelding snarest eller senest 1. juni. Depositum kr. 5000 betales ved 
påmelding, og resten betales innen !. juli.
Det er mulig å få enkeltrom, men det er dyrt, ca kr.6000 i tillegg.
Prisen inkluderer:
Buss Hønefoss-Gardermoen og retur.
-  Fly Oslo-Tbilisi t/r med Turkish Airlines
-  Flyskatter og avgifter pr. 2. oktober.
-  Åtte netter på gode hoteller, inkludert tidliginnsjekking på ankomstdagen.
-  Frokost hver dag.
-  Fire lunsjer.
-  Fem middager
-  Vin eller øl og vann inkludert til tre middager.
-  Alle utflukter og transport ifølge programmet.
-  Forfriskninger på reise: flaskevann og mineralvann.
-   Vinsmaking og innføring i georgisk vintradisjon.
-   Folkesangere som synger ved to middager.
-   Lokale guider.
-   Norsk reiseleder som møter ved ankomst Tbilisi.
-   Tips til lokale guider og sjåfører.
Prisen inkluderer ikke avbestillings- og reiseforsikring. Et langt mere detaljert program kan dere få ved 
forespørsel. Alle deltagere vil få dette før avreise.

Tur 70. 22. november «O jul med din glede»
Det kulturelle innslaget i 2019 blir «O jul med din glede» på Gledeshuset. Vi starter med juleshowet og fortsetter 
med middag. Showet starter kl. 1830 og det er greit om man er på plass en halv time på forhånd. Etter showet 
spiser vi middag. Dersom vi blir 65 eller færre spiser i restauranten på Gledeshuset, og dersom vi blir flere spiser 
vi på Grand hotell, som får mye annerkjennelse for maten. Uansett skal det bli et staselig måltid.
Dette blir den siste reisa (som egentlig ikke er noen reise)  Inger og jeg organiserer. Det hadde derfor vært veldig 
hyggelig om mange velger å være med på opplegget.
Prisen for show og tre retters middag blir kr 900,- pr person. Påmelding snarest og senest 30. august. Grunnen 
til den tidlige påmeldingen er at jeg må meddele Gledeshuset eller Grand om hvor middagen skal gjennomføres. 
Betaling ved påmelding.

Ved spørsmål, ta kontakt med Inger eller Odd Tangen, telefon 970 63 566 eller 992 49 277, eller mail: 
odd.f.tangen@gmail.com
Benytt FSFING’s reisekonto v/Odd Tangen ved innbetaling. Kontonr. 6142 05 56127 og husk å skriv hva 
innbetalinger gjelder.
Mvh Inger og Odd
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