
Turer for FSFING og FSFRHO  i 2020

Tur 1:          Gdansk 23.-26. mars 2020

Gdansk ble grunnlagt i år 997. Byen het tidligere Danzig og var for en stor del tysk befolket fra ca. 
år 1300, da de “tok over” for Slaverne. Slik ble det helt til slutten av 2. Verdenskrig. Da ble den 
tyske befolkningen fordrevet og fratatt all eiendom. Etter Versaillestraktaten av 1919, var byen i 
mellomkrigsårene en fristat under vern av Folkeforbundet, men var underlagt Polen i 
utenriksspørsmål. På grunn av den kompliserte styringsformen var det stadig konflikter.
Mange jøder hadde klart å rømme før represaliene satte inn, men ca. 1000 ble fanget og døde 
etterhvert i konsentrasjonsleire. 
Etter krigen dro mange tyskere til Tyskland, og byen ble befolket av polakker som var blitt fordrevet
fra andre steder, eller kom fra konsentrasjonsleire.
Voldsomme kamper ved slutten av annen verdenskrig utslettet nesten hele sentrum, men 
omfattende gjenoppbygging etter krigen har gjenskapt mye av den gamle bygningsmassen. Gdansk
er et viktig kulturelt og vitenskapelig sentrum og et betydelig transportknutepunkt i det nordlige 
Polen.

Mandag 23. mars
Avreise Hallingmessa kl. 08.00, Hønefoss Sentrum Stopp plattform H kl. 08.20 og Klekken kl. 08.30 
til Gardermoen. Vi har avgang med Norwegian kl. 11.30, ankomst Gdansk kl. 12.55. Guide og buss 
venter og vi reiser til den flotte kystbyen Sopot hvor vi spiser lunsj. Etter lunsj tar vi en spasertur på
trepiren og deretter langs gågata Monte Cassino. Deretter blir det busstransport til Gdansk og 
innsjekk Hotel Sadova https://www.hotelsadova.pl/en/. På kvelden blir det middag i en hyggelig 
restaurant.

Tirsdag 24. mars 
Etter frokost møter vi vår skandinavisktalende guide og går en tur til fots i Gamlebyen. Vi spiser 
felles lunsj i byen.
Etter lunsj skal vi besøke Solidaritetssenteret hvor Lech Walesa har hatt en viktig rolle i 
oppbyggingen av senteret. På kvelden spiser vi middag på en hyggelig restaurant.
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Onsdag 25. mars
I dag blir det utflukt til den flotte festningen Malbork, verdens største slottsfestning av stein, 
bygget på 1300-tallet. Vi spiser lunsj her på festningen. Tilbake i Gdansk er resten av 
ettermiddagen fri.
På kvelden spiser vi avskjedsmiddag på en hyggelig restaurant.

Torsdag 26. mars
Kl. 09.00 blir det avreise fra hotellet for utflukt med buss til Westernplatte (bagasjen tas med i 
bussen). Westernplatte en liten halvøy rett utenfor byen, dette er stedet hvor 2. verdenskrig 
startet. De første kamphandlingene skjedde 1. september 1939 da Tyskland angrep Westernplatte. 
De polske soldatene holdt ut mot overmakten lenger enn forventet, slik at i ettertid har 
Westernplatte blitt et nasjonalt symbol på polsk motstand mot nazistene.
Vi reiser så direkte til flyplassen for avgang med Norwegian kl. 13.25. Ankomst Gardermoen kl. 
14.55, her står buss fra Askeladden klar for transport hjem til Hønefoss. 

Pris per person kr 7400,- 
Tillegg for enkeltrom kr 750,-
Prisen inkl. buss t/r Gardermoen, flyreisen, transport t/r hotellet, 3 netter i delt dobbeltrom inkl. 
frokost, 3 lunsjer, 3 middager, utflukt til Sopot, byvandring m/guide, utflukt til Westernplatte og 
Malbork, reiseleder.
Drikke til maten er ikke inkludert. 
Hotellet har basseng, så ta med badetøy hvis ønskelig.

Påmeldingsfrist 9. oktober. 2019
Påmelding på e-post til: merete@askeladden.net eller tlf. 99312100.
Et depositum på kr 1500,- per person blir tilsendt etter påmelding. Ved avbestilling etter 23. 
oktober blir ikke depositum tilbakebetalt. Sluttfaktura blir tilsendt ca. 45 dager før avreisen. Ved 
avbestilling av reisen mindre enn 30 dager før avreise, kan vi belaste den reisende med opptil 50% 
av fullpris. Avbestilling inntil 2 uker før avreise eller mindre gir ingen refusjon. 
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Tur 2:      Vestlandet 21.-24. juni 2020

 

Søndag 21. juni
Avreise Hønefoss kl. 08.00. Vi kjører til Leira for kaffestopp på Valdres Gjestegård. Videre 
via Valdresflya til Lom hvor vi stopper for lunsj på Fossheim Hotell. Videre til Grotli, 
Geiranger med kaffestopp, over Ørneveien til Eidsdal og ferge til Linge, deretter langs 
fjorden før vi er fremme i vakre Ålesund ca. kl. 18.00. Vi sjekker inn på Thon Hotel 
Ålesund. Middag på hotellet.

Mandag 22. juni
Etter frokost tar vi en tur til Giske, Godøya og Alnes. Vi kjører til Alnes fyr og 
opplevelsessenter. Vakker natur, fredet kystkultur og nærheten til havet har gjort dette til 
en turistmagnet. Vi spiser lunsj her før turen går tilbake til Ålesund. 
Her skal vi på en liten vandretur i vikingenes fotspor. Her vil vi få se statuen av Gange-
Rolv og Keiser Wilhelm. Gange-Rolv ble født i 862 og reiste senere til Normandie og ble 
stamfar til kongehuset i England og Frankrike. 
Felles middag på en hyggelig restaurant i byen. 

Tirsdag 23. juni 
Etter frokost kjører vi til Vestnes og tar ferga til Molde. Vi gjør et lite stopp i byen før vi 
kjører til Bud. Vi besøker Ergan kystfort og deretter spiser vi lunsj her på Bryggjen i Bud. 
Deretter går turen over Atlanterhavsveien med stopp for fotografering. Så går turen tilbake 
via Eide og med ferge til Vestnes og videre til Ålesund. 
Middag på XL Diner hvor vi får servert bacalao.

Onsdag 24. juni
Etter frokost og utsjekk blir det avreise fra hotellet kl. 08.00. Vi kjører samme vei tilbake 
mot Valldal, gjør et raskt stopp ved Gudbrandsjuvet før vi ankommer toppen av Trollstigen.
Vi stopper her og beundrer den fantastiske utsikten, før vi begir oss ned den svingete, 
verdenskjente veien. Vi stopper ved Trollstigen Gjestegård for lunsj. Turen går så videre 
via Dombås og ned Gudbrandsdalen til Dale-Gudbrandsgard hvor vi skal spise middag. 
Beregnet ankomst tilbake i Hønefoss ca. kl. 20.00. 
Pris per person kr 7250,-
Tillegg for enkeltrom kr 885,-
Prisen inkluderer buss med sjåfør, 1 kaffestopp, 4 lunsjer, 4 middager, 3 netter i delt 
dobbeltrom Thon Hotel Ålesund inkl. frokost, vandretur i vikingenes fotspor, utflukter, 
reiseleder.
Drikke til maten er ikke inkludert. 
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Påmeldingsfrist 3. januar. 
Påmelding på e-post til: merete@askeladden.net eller tlf. 99312100.
Et depositum på kr 1500,- per person blir tilsendt etter påmelding. Ved avbestilling etter 1. februar 
blir ikke depositum tilbakebetalt. Sluttfaktura blir tilsendt ca. 45 dager før avreisen. Ved avbestilling
av reisen mindre enn 30 dager før avreise, kan vi belaste den reisende med opptil 50% av fullpris.
Avbestilling inntil 2 uker før avreise eller mindre gir ingen refusjon. 

Tur 3: Normandie 18.-24. september 2020

  

Vi burde alle oppleve Normandie. Allerede våre gamle vikinger slo seg ned i denne delen av 
Frankrike. Noen vil hevde at Gange Rolv, som i 911 grunnla hertugdømmet, stammet fra 
Sunnmøre. Olav som senere ble den hellige oppholdt seg i normannernes hovedstad Rouen 
vinteren 1014. Her tok han etter sigende imot dåpen. Vi ser minnetavlen i byens betagende 
katedral.
På denne turen vil vi mer enn å vise dere Normandies historiske hovedstad Rouen. Vi får med oss 
mer historie når vi ser teppet i Bayeaux, får vandre i Honfleurs gater eller besøker fredsmuseet i 
Caen og invasjonsstrendene ved Arromanches. Vi vil også lære om produksjonen av cider- og 
calvados. Sammen vil vi glede oss over et rikt og variert kjøkken.
Monet gjorde gjennom sine malerier katedralen i Rouen verdenskjent. På veien til flyplassen 
utenfor Paris, besøker vi Giverny og Monets hage og bosted. Vi får en spennende innføring i 
impresjonismen.
Vi vil oppleve et kulturlandskap som er historisk viktig og hvor vi, som de gamle vikinger, vil føle oss
hjemme.
 
Fredag 18. september 
Avreise Hallingmessa kl. 05.30 og Hønefoss Sentrum stopp kl. 05.50 til Gardermoen. Vi 
har avgang med Norwegian kl. 08.40, ankomst Paris kl. 11.05. Her står bussen vår klar, vi 
kjører til Caen og spiser lunsj underveis. Fremme i Caen sjekker vi inn på hotellet. Felles 
middag på hotellet om kvelden.
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Lørdag 19. september
I dag kjører vi ut mot kysten og Bayeux hvor vi skal besøke Bayeux Tapestry (Bayeux 
-teppet), også kjent som dronning Mathildes tapet. Det broderte veggteppet i lin er ca. 70 
meter langt og 0,5 meter bredt og er fra årene omkring 1070 og fremstiller 
normannerhertugen Vilhelm Erobrerens invasjon av England og slaget ved Hastings i 
1066. Lunsj i Arromanches. 
Deretter går turen til invasjonsstrendene for D-dagen hvor titusener av allierte soldater 
stormet fem strender grytidlig om morgenen den 6. juni 1944, og som den dag i dag er den
største invasjonen via sjøveien i historien. Mellom 700 og 800 nordmenn tjenestegjorde i 
de norske flyskvadronene i invasjonsstyrken, og innsatsen er hedret med flere 
minnesmerker i Normandie. 
Vi skal så besøke Arromanches 360 sirkulære kino, hvor vi skal se filmen «Normandies 
100 dager». Deretter skal vi besøke den amerikanske militærkirkegården og Pointe du 
Hoc, en 30 meter høy klippe som ble fortifisert av den tyske hæren med betongkasematter
og skytestillinger. 
Turen går så tilbake til Caen. Felles middag på kvelden. 

Søndag 20. september
I dag fordyper vi oss enda mer i krigshistorie og besøker Fredsmuseet i Caen (Caen 
Memorial Museum) som er et museum til minne om 2. verdenskrig og slaget om Caen. Vi 
spiser lunsj på museet. Etter lunsj kan de som vil gå litt i sporene etter Vilhelm Erobreren. 
Dette var hans hjemby! Man kan også besøke festningen. 
Felles middag på kvelden. 

Mandag 21. september 
Etter frokost sjekker vi ut av hotellet og drar til vakkert restaurerte Pont I’Eveque. Her var 
også store ødeleggelser under invasjonsdagene. Vi prøvesmaker områdets 
verdensberømte ost og vi skal besøke Calvados Experience, hvor vi får historien til det 
smakfulle eplebrennevinet Calvados. Lunsj. Turen fortsetter til Honfleur hvor vi finner 
kanskje Frankrikes mest maleriske havn. Innsjekk hotellet. Felles middag på kvelden.

Tirsdag 22. september
Frokost og utsjekk hotellet. Vi kjører til Etretat som er best kjent for sine kalkklipper, til 
Fecamp langs kysten og videre til Rouen. 
Lunsj/piknik på stranden hvis været tillater det. I Rouen sjekker vi inn på hotellet. Felles 
middag på kvelden.

Onsdag 23. september 
I dag skal vi på byvandring med Nils Krister som er lokalkjent i Rouen. Vi ser katedralen 
hvor vi finner minneplaketten for Olav den hellige som både gikk i dåpslære og ble døpt i 
Rouen. Jeanne d’Arc er en viktig del av Rouen sin historie og vi finner mange monumenter
knyttet til hennes navn. Hun ble brent på bålet i Rouen den 30. mai 1431 bare 19 år 
gammel, og er en nasjonal heltinne i Frankrike og en helgen i den katolske kirke. Rouen 
ble utsatt for kraftig bombing under 2. verdenskrig, nesten 45% av byen ble ødelagt. Vår 
guide orienterer og forteller.  
Felles middag på kvelden. . 
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Torsdag 24. september
Etter frokost sjekker vi ut av hotellet. 
Vi kjører til Giverny hvor vi besøker huset hvor den berømte maleren og impresjonisten 
Mondet bodde.  Vi opplever hagen som inspirerte til mange av hans berømte malerier. Vi 
spiser lunsj i Giverny.
Transport til flyplassen hvor vi har avgang med SAS kl.19.35. Ankomst Gardermoen kl. 
21.50, her står Askeladden klar for transport tilbake til Hønefoss

Pris per person kr 17300,-
Tillegg for enkeltrom kr 2700,-
Prisen inkluderer: 
Buss t/r Gardermoen, flyreisen, all transport i Frankrike, 6 netter i delt dobbeltrom inkl. 
frokost, 7 lunsjer og 6 middager, alle utflukter, reiseleder.

Reiseleder på turen er Nils Krister Larsen. Han kom til Frankrike som 16-åring for å gå på 
gymnas i Rouen. Han har siden forholdt seg til landet, og har de siste 25 årene hatt med 
seg mange grupper til Frankrike. Ikke minst historielag og norske krigsveteraner (i 
forbindelse med 50-års jubileet i 1994).  

Påmeldingsfrist 25. mars.
Påmelding på e-post til: merete@askeladden.net eller tlf. 99312100.
Et depositum på kr 1500,- per person blir tilsendt etter påmeldingsfristen. Ved avbestilling 
etter 20. april blir ikke depositum tilbakebetalt. Sluttfaktura blir tilsendt ca. 45 dager før 
avreisen. 
Ved avbestilling av reisen mindre enn 30 dager før avreise, kan vi belaste den reisende 
med opptil 50% av fullpris. Avbestilling inntil 2 uker før avreise eller mindre gir ingen 
refusjon. 
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Tur 4: Teatertur oktober/november 2020

Vi planlegger også en teatertur på slutten av året. Men dette må vi komme tilbake til senere 
da vi nå ikke har oversikt over aktuelle forestillinger.

Med hilsen :

             Turkomiteen FSFING og FSFRHO 
 Kjellaug og Torgeir

                 

Merete og Rolf
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