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Hei medlemmer av FSFING og FSFRHO

Her kommer   turprogrammet for 2022 og påmelding til første tur!!!  

Vi har valgt å starte forsiktig med ikke for lange turer (i tid) . Vi har istedet valgt å fokusere 
på ikke for dyre turer for kanskje å få med fler, noe som kanskje går på bekostning av, i første
omgang syden-turens lengde (dager).  Vi har vurdert flere alternativer som har dreid seg om 
områder rundt Middelhavet, men velger Lanzarote fordi vi alle antagelig lengter etter varme 
etter en lang vinter. Likeledes har vi ikke bundet oss opp i utflukter eller måltider utover 
frokost inkludert, da vi ønsker å være fleksible velge mer fritt  hva hver enkelt vil være med 
på.

Derfor har vi valgt vår første tur i 2022 med Apollo.:

TURnr 1/2022.:  Tur til Lanzarote    12. Mars 2022 -      1 uke  

Flytider:
12/3: OSL 08:25     -  Lanzarote  ACE  13:05     SK7411
19/3: Lanzarote ACE   14:05      - OSL 20:40     SK7412
SAS  -  Direktefly tur/ retur Oslo – Lanzarote

Vi bor på C  osta Sal   
Hyggelige Costa Sal ligger i Matagorda-området, like utenfor og mellom Puerto del 
Carmen og flyplassen. Herfra er det gangavstand til sentrum i Matagorda, den herlige 
strandpromenaden og den gylne sandstranda. Hotellet har et pent bassengområde med 
to basseng og et barnebasseng samt gratis solsenger og parasoller, alt omkranset av 
palmer og kaktusvekster. Ett av bassengene er oppvarmet til minst 20 grader vinterstid. 
Her er vi tilbudt fine  2 roms leiligheter. 

Ctrl klikk her:.  Costa Sal | Hotell og leiligheter | Puerto del Carmen | Apollo Reiser 

https://www.apollo.no/spania/kanarioyene/lanzarote/puerto-del-carmen/hotell/costa-sal?productCategoryCode=FlightAndHotel&catalogueItemId=506724&page=priceCalendar&departureAirportCode=OSL&durationGroupCode=0&paxAges=18,18&departureDate=2021-11-22
https://www.apollo.no/spania/kanarioyene/lanzarote/puerto-del-carmen/hotell/costa-sal?searchProductCategoryCodes=FlightAndHotel&departureAirportCode=OSL&departureDate=2022-03-05&durationGroupCode=14&bookingEngineCountryCode=ES&paxAges=18,18&isExternalFlight=false&arrivalAirportCode=ACE&flightPackageCode=1~v:3;onr:SK7411;inr:SK7412;dair:OSL;ddate:2022-03-05;dur:14;cls:Y;i_tp:0;aair:ACE;outdeptime:20220305T0825;outarrtime:20220305T1305;indeptime:20220319T1405;inarrtime:20220319T2040;cyc:20220305%7C20220319;fcd:OSLACE61OSLACE%7COSLACE61ACEOSL;id:175722861%2F257308%7C175724827%2F257309&productCategoryCode=FlightAndHotel&catalogueItemId=506724&paxAddOns=1,18%5BDIS,RO%5D&paxAddOns=2,18%5BDIS,RO%5D&page=roomAndMeal&hotelId=PUECOT&productId=1~NDtQO05PUEs7MDExOCwwMjE4OzM6T1NMOlNLNzQxMTpTSzc0MTI6MjAyMjAzMDU6MTQ6WTowOjA6QUNFOjIwMjIwMzA1VDA4MjU6MjAyMjAzMDVUMTMwNToyMDIyMDMxOVQxNDA1OjIwMjIwMzE5VDIwNDA6MjAyMjAzMDV8MjAyMjAzMTk6T1NMQUNFNjFPU0xBQ0V8T1NMQUNFNjFBQ0VPU0w6OjoxNzU3MjI4NjEvMjU3MzA4fDE3NTcyNDgyNy8yNTczMDk7RVNQVUVDT1QwMToxQTAxLDEsMjoyMDIyMDMwNToyMDIyMDMxOTpOT1BLOzs%3D
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Vi har reservert.:
35 flyseter  foreløpig med mulighet for flere.
19 stk 2-roms leiligheter med terrasse./balkong

Pris.:
Pris per person som deler leilighet: kr  8.850 inkl  frokost 
Pris leilighet disponert av en person: kr 12.250 inkl frokost 
Valgfritt tillegg.:  Avbestillings forsikring kr 195,- (anbefales)
 https://www.apollo.no/min-reise/alt-om-charterreisen/for-avreisen/avbestillingsbeskyttelse
Apollo avbestillingsbeskyttelse har du fordeler utover det som vanligvis er inkludert i reiseforsikringer eller 
forsikring via forskjellige betalingskort.

Prisen inkluderer: 
Flyreise t/r, flymat, innsjekket bagasje 20 kg og 5 kg håndbagasje t/r, transfer mellom flyplass
og hotell, opphold i 2-roms leilighet med terrasse eller balkong inkl frokost.
Reiseleder fra FSFRHO.

Vi har valgt kun frokost inkludert  slik at hver enkelt selv kan få bestemme hva de vil være 
med på og hvor de vil spise. Det er sikkert mange hyggelige spisesteder lokalt.
Dette og påmelding til aktuelle aktiviteter lokalt vil vi komme tilbake til. Det vil selvsagt være
mulig å få både lunsj og middag på hotellet hvis man ønsker det.  Hotellet vil sammen med 
reiseoperatør hjelpe oss å få til et bra tilbud mht aktiviteter og anbefale lokale spisesteder. 
Dette kommer vi tilbake til når vi også vet hvor mange som melder seg på turen.

Påmeldingsfrist 5.januar 2022
Bindende påmelding til  torgeir.wik@gmail.com eller SMS 900 40 016      og innbetalt  
reiseforskudd kr 2.000 pr person  til  FSFRHO’s reisekonto  2280.51 05562

Merk.:   TUR nr 1/2022,    Navn på person/-er som det står i passet, fødselsdato og    
spesifiser hvis enerom ønskes. 

Betaling.:
Sluttbetaling innen ca 45 dager før avreise (27/28. januar)

Fakta og fasiliteter
Til stranda:250 m 
Til sentrum:200 m
Adresse og telefon C/. Agonal, 16, 35510 Tías, Lanzarote,  Tlf.: +34 928 51 42 42
Antall bassenger 4
Barnebasseng, Basseng med barneseksjon, Oppvarmet basseng, Solterrasse
Restaurant, Bar, Snackbar, Poolbar, À la carte
Aktiviteter: Tennis, Biljard
Helse, velvære og trening: Massasje

mailto:torgeir.wik@gmail.com
https://www.apollo.no/min-reise/alt-om-charterreisen/for-avreisen/avbestillingsbeskyttelse
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Andre fasiliteter: Resepsjon, Safe på rommet, Minimarked, Internett i fellesområder, Internett 
på rommet, Spillerom

Verdt å vite
Det er viktig å merke seg at temperaturen i bassenget som er oppvarmet, kan være noe lavere 
om morgenen og kvelden samt i dårlig vær.
Flytrafikken i området kan oppfattes som forstyrrende.

Avbestillingsvilkår 

Ingen gebyrer ved avbestilling før depositum er innbetalt.
Ved avbestilling etter  at depositum er betalt frem til 15 dager før avreise beholder Apollo et 
administrasjonsgebyr på NOK 2.000,- pr. Person. Dette er depositumet.
Ved avbestilling fra  15 dager før og frem til avreisedato eller hvis den reisende ikke møter 
ved avreise eller mangler de nødvendige papirer for å kunne delta på reisen, beholder Apollo 
hele reisens pris. For øvrig gjelder Apollos reisevilkår som kan leses på nedenstående link:
https://www.apollo.no/min-reise/reisevilkar

For de som ikke kan gå inn på denne linken vil kunne få vilkårene tilsendt ved 
henvendelse til Torgeir Wik.

Før avreise
Innsjekking  2.5  timer før avreise. 

Viktig informasjon
Tidligst 48 timer før avreise fylles det ute et digitalt innreiseskjema for Spania.
https://www.apollo.no/om-apollo/trygghet-pa-reisen/spania
Vedlagt en fin instruksjon: 
https://upload-prod-www.apollo.no/upload/pdf/2021/Innreiseskjema%20Spania_instruks_pr
%202021-11-10.pdf

Disse dokumentene vil vi være behjelpelig med om noen ønsker det. De må tidligst fylles ut 
48 timer før reisen. Feil ved disse vil kunne medføre at man ikke får blir med på turen.
 
Utfluktstilbud.
Dette vil få anledning til å ta opp etter den 5. januar når vi vet hvem som er påmeldt og hvor 
mange.
Spørsmål.:
Reisekomiteen vil gjennomføre et møte i Hallingmessa i begynnelsen av desember.

Da håper vi mange vil melde seg på en tur til varmere strøk i mars hvor vi kan ha     
etterlengtede sosiale samværet  i hyggelige omgivelser med god mat og drikke i en uke.

HUSK.:  Påmeldingsfrist 5.januar 2022

https://upload-prod-www.apollo.no/upload/pdf/2021/Innreiseskjema%20Spania_instruks_pr%202021-11-10.pdf
https://upload-prod-www.apollo.no/upload/pdf/2021/Innreiseskjema%20Spania_instruks_pr%202021-11-10.pdf
https://www.apollo.no/om-apollo/trygghet-pa-reisen/spania
https://www.apollo.no/min-reise/reisevilkar
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Sommertur

TURnr 2/2022   Mjøsa rundt  29.-30.juni 2022

Vi har booket en 2-dagers tur med Th.Liens Turistbusser

Dag 1
Vi har avreise fra Helgelandsmoen kl. 08:30. Vi kjører Jevnaker, Roa, og kommer ut på E6 ved
Dal. Videre kjører vi forbi Hamar og til Neshalvøya, der Hoel Gård ligger helt ytterst i en 
sørvendt skråning. Midt imot ligger idylliske Helgøya. Utsikten ut over Mjøsa er betagende i 
all slags vær og Totenlandet ligger som en blåne på andre siden av fjorden. 
Vi får en omvisning på gården og god lunsj. 
Turen går så til Domkirkeodden på Hamar, der det blir omvisning og vakker sang. Vi skal bo 
på Hotel Victoria, som ligger sentralt i sentrum av Hamar og middagen serveres der.

Dag 2
Frokost og utsjekk.Vi pakker bussen og sender den avgårde
til Gjøvik, før vi rusler under jernbanen og videre langs
vannet til Skibladnerbrygga, det tar ca. 10 minutter. 
Denne formiddagen skal Mjøsas hvite svane ta oss på en flott
tur over til Gjøvik. Der møter vi igjen bussen, som kjører over
Lygna og Lunner til Jevnaker. Vi spiser lunsj et sted på veien 
før turen går hjemover.

Prisen er kr.3.490,- pr. person ved min 30 betalende.
Tillegg for enkeltrom kr 305,-
Prisen inkluderer:

 komfortabel turistbuss på turen
 Omvisning og lunsj på Hoel Gård
 Omvisning med sang på Domkirkeodden
 Overnatting med middag og frokost på Victoria

Hotel på Hamar
 Tur med Skibladner fra Hamar til Gjøvik
 Lunsj et sted på veien hjem.

P  åmeldingsfrist  16. mai 2022  

Bindende påmelding til  torgeir.wik@gmail.com eller SMS 900 40 016      og innbetalt  reise til  
FSFRHO’s reisekonto  2280.51 05562

mailto:torgeir.wik@gmail.com
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Merk.:   TUR nr 2/2022,    Navn på person/-er og  spesifiser hvis enkeltrom.  

Høst-tur  
    Gdansk i august / september

Da vi i 2019/20 måtte  kansellere de planlagte turene vi sto klare til å gjennomføre, 
hadde vi bra påmelding til vår-turen.
Derfor vil vi prøve å sette opp tur til Gdansk igjen med omtrent samme program vi sto
klare til å gjennomføre før alt ble lukket ned. Her har vi ikke alle detaljene klare, men 
vi regner med å komme tilbake med dette i februar/mars. 

Byen er stolt av sin fortid som Hansaby - dens storhetstid nådde sitt høydepunkt på 1500-
tallet. På denne tiden fungerte Gdansk som en fri borgerrepublikk og ble straks kjent 
somkjøpmennenes og emigrantenes yndlingssted. De kom fra hele Europa og satte sitt preg på
byen - sporene etter dem finnes fremdeles i arkitekturen. Gdansk vokste seg stor, full av 
praktfulle bygninger, da byens velstand gjorde det mulig å benytte seg av Nord-Europas aller 
beste arkitekter. I dag er Gdansk en livlig og gjestfri storby med variert kulturtilbud og gode 
shoppingmuligheter. Mulighetene er mange! 

Teatertur før jul 2022

Gdansk Malbork Castle

Westerplatte
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Kommer når vi har oversikt over hva som settes opp

 nov/des 2022


