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LOP-tur nr 1. Dagstur til Stord med LOP, Bergen og omland, tirsdag 24. mai 2022 

Dagsturen går til Stord, hvor vi først skal ha omvisning og lunsj i Gruo. I dag er den gamle 

nedlagte gruven blitt en godt tilrettelagt turistattraksjon. De utvant svovelkis her til 1968. 

Etterpå får vi omvisning på Høgskolen på Rommetveit. 

Frammøte på Bergen busstasjon ved Blomsterforretningen kl 0850. Bussen vil ha avgang kl 

0900. Vi kjører mot Halhjem med avgang kl 1000. De som ønsker å gå på bussen andre 

steder, må avtale dette på forhånd. Vi ankommer Gruo kl 1045. Vi blir i Gruo til om lag kl 

1400. Deretter drar vi til Høgskolen på Stord, der vi får omvisning og orientering om skolen 

ved høgskolelektor Nils Tore Økland. 

Vi regner med å være tilbake i Bergen kl 1800. 

Pris pr deltaker vil være på mellom kr 850 og kr 950 avhengig av antall deltakere. 

Påmeldingsfrist mandag 25. april 2022. Du er påmeldt når turen er betalt til bankkonto 0539 

08 26798. Husk å merke betalingen med navn. 

Påmelding til Annelise Olsen, Fantoftneset 2, 5072 Bergen,  tlf 962 09 538, ao38@online.no . 
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LOP-tur nr 2 til mjøsdistriktet 23. til 27. juni 2022 

Det nye Innlandet fylke har mye å by på. I år legger vi norgesturen til dette området. Vi busser fram 

til Gjøvik over Filefjell og tilbake til Bergen over Hardangervidda. I mjøsområdet vil vi besøke flere 

interessante steder rundt hele Mjøsa. Ett av høydepunktene blir en tur med Skibladner. Vi vil bo fast 

på hotell i Gjøvik. Avreise fra Bergen busstasjon ved blomsterbutikken kl 0900. Programmet for turen 

blir som følger: 

23. juni Avreise kl 0900 fra Bergen og vi følger E16 østover. Kl 1230 har vi lunsj rett etter 
Lærdalstunnelen på Haabakken kro og spisested. Ankomst Gjøvik rundt kl 1700. Middag 
på hotellet kl 1900. 

24.juni Avreise Gjøvik i buss kl 0900. Kl 1000-1100 besøker vi Bjørnstjerne Bjørnsons hjem 
Aulestad. Kl 1130- 1330 lunsj og besøk på Maihaugen. Kl 1345-1445 besøker vi Sigrid 
Undsets kjem Bjerkebæk. Kl 1500-1730 Reise med Skibladner fra Lillehammer til Gjøvik. 
Middag på hotellet kl 1900. 

25.juni Avreise med buss kl 0900. Besøk på Prøysen senteret, Rudshøgda kl 1000. Deretter drar 
vi til Domkirkeodden på Hamar med omvisning kl 1200. Etter besøket spiser vi lunsj på 
Odden Spiseri og Catering. Rundt kl 1530 besøker vi Kirsten Flagstad museum. Middag 
på hotellet kl 1900. 

26.juni Avreise med buss fra Gjøvik kl 0830 til Kistefos Museum ved Jevnaker (Sveaas sin 
kunstdestinasjon med en twist!). Ankomst kl 1015 for omvisning i rundt 3 timer. Lunsj 
på Jevnaker etter omvisningen. Vi drar videre til Eidsvollsbygningen med omvisning kl 
1530. Middag i dag blir på en restaurant i Gjøvik. 

27. juni Bussen starter hjemreisen fra Gjøvik kl 0900 og kjører RV7 over Hardangervidda mot 
Bergen. Lunsj på Geilo kl 1200. Vi regner med ankomst Bergen kl 1700. 

 

Pris pr person med minimum 25 deltakere er kr 9.850, enkeltromstillegg er kr 1.800 pr person. Prisen 

kan endres ved lavere deltakerantall.  Prisen inkluderer busstransport, hotellopphold inklusiv frokost, 

lunsj hver dag, 4 middager og alle utflukter. Drikke og reise– og avbestillingsforsikring er ikke 

inkludert. På turen deltar medlemmer fra turkomitéen. Påmeldingsfrist er 10. mars 2022 med 

innbetaling av depositum på 1.000 kroner etter nærmere avtale. Turoperatør er Travelnet ved Os 

reisebyrå. Påmelding senes til Willy Jan Lønne på enten e-post willyjan42@gmail.com eller adresse 

Øvre Varåsen 13, 5210 Os, eller telefon 468 16 800. 
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Tur 3/2022. Europatur til Bilbao og San Sebastian 22. til 28. september 2022 

Bli med på en oppdagelsesreise til Nord-Spania, nærmere bestemt Baskerland. Dette er som 

en liten skattkiste full av fantastiske måltider, gode viner, fascinerende arkitektur og levende 

kulturliv. Med base i Bilbao skal vi utforske byens gamle og nye ansikt, og dra på flere 

utflukter, som vindistrikt i Rioja og til nabobyen San Sebastian – byen som kalles «havets 

perle». Vi skal bo på Hotell Abando (4*) sentralt i Bilbao. Alle rommene har aircondition, 

gratis Wi-Fi og satellitt-TV. 

Gled deg til: 

• Bilbaos hyggelige gamleby med trange gater og hyggelige spisesteder. 

• Guidet omvisning i Guggenheimmuséet. 

• San Sebastian – kjent over hele verden som et matmekka.  

• Den baskiske kysten og besøk i Guernica – byen som ble utslettet i den spanske 

borgerkrigen. 

• Vinsmaking på en av Europas eldste vingårder i Rioja, med sine underjordiske huler 

og utsøkte vin. 

Dette blir en reise i smakens verden, for baskerne kan virkelig kunsten å trylle fram 

kulinariske overraskelser. Sjømaten fra Biscayabukten er velkjent og ikke gå glipp av pintxos, 

små smaksbomber – baskernes variant av tapas. Rioja er jo ensbetydende med vin, og 

sammen med kunst, historie, arkitektur, vakre byer og godt selskap, kan dette bli velfylte 

dager du kan leve lenge på. 

 

Guggenheim i Bilbao San Sebastian 



Dag Aktivitet 
To 22/9 Avreise kl 10.45 til Bilbao via Amsterdam. Lokal guide møter oss på flyplassen. Innsjekking på 

hotellet. Kveldstur i gamlebyen, der vi får se bygninger i renessanse-, barokk- og moderne stil, 
Santiagokatedralen, San Anton-broen, San Anton-kirken og Plaza Nueva. Dagens middag er 
pintxos med txakoli (lett musserende vin) eller annen valgfri drikke. 

Fr 23/9 Moderne Bilbao og Guggenheim. Denne dagen skal vi besøke Guggenheimmuséet, Palacio 
Euskalduna, Isosaki-tårnene, Paseo de la Memoria, Zibizuri-broen og stasjonene og inngangen til 
t-banen. Ettermiddagen på egen hånd etter råd fra guiden. Middag på en lokal restaurant. 

Lø 24/9 San Sebastian. Guidet tur i San Sebastian etter en kjøretur på vel 1 time. Lunsj på egen hånd 
etter råd fra guiden. Vi kjører opp til Igueldo, et utmerket utkikspunkt over byen. Vi returnerer 
til Bilbao på ettermiddagen. Middag på en lokal restaurant. 

Sø 25/9 Den baskiske kysten og Guernica. Vi besøker først fiskerlandsbyen Bermeo med den baskiske 
arkitekturen reflektert i fiskernes hus. Vi drar til utkikspunktet Atalaya der vi ser Urdaibai estuar 
og biosfærereservat. Dernest besøker vi Guernica, baskernes hellige by med en spesiell gammel 
eik. Byen ble totalt ødelagt under den spanske borgerkrigen. Vi besøker Casa de Juntas og 
fredsmuséet, der vi får et interaktivt drama av hendelsen. Middag på en lokal restaurant. 

Ma 26/9 Denne dagen kan du fylle med dine egne aktiviteter. Vi vil komme med forslag. Lunsj på 
restaurant Zortziko  med michelinstjerne (ikke inkludert) for de som ønsker det. Middag på en av 
Bilbaos nyskapende restauranter – en gastronomisk baskisk opplevelse.         

Ti 27/9 Rioja med vingårdsbesøk. Vi kjører 1,5 timer til festningsbyen Laguardia i Riojadistriktet der vi 
har en guidet tur i middelalderbyens trange gater. Deretter fortsetter vi til Eguren Ugarte, en av 
Europas eldste vingårder med eksepsjonelle gode viner. Gården har to kilometer med 
underjordiske huler, et interessant besøk. Vinsmaking og lunsj på gården. Om kvelden spiser vi 
middag på restaurant Caserio, et gammelt restaurert gårdshus 15 minutter fra Bilbao. 

On 28/9 Getxo og Bizkaiabroen. Hjemreise. Vi sjekker ut fra hotellet og legger bagasjen i bussen. Så drar 
vi 30 minutter til den sjarmerende byen Getxo. Her vandrer vi rundt blant herskapshus, klipper, 
strender og palasser. Etterpå drar vi til Bizkaiabroen, et 100 år gammelt ingeniørmesterverk – 
den eldste transportbroen i verden. Den minner litt om Eiffeltårnet. Herfra drar vi til flyplassen 
med avgang kl 17.15. Ankomst Flesland kl 22.50. 

 

Pris pr person i dobbeltrom er om lag kr 19.980 ved minimum 20 deltakere. Tillegg for 

enkeltrom er kr 4.080. Prisene kan endres ved store valutaendringer. Prisen inkluderer 

flybillett, busstransport flyplass-hotell t/r, hotell inkludert frokost, alle middager inkludert 

vann og vin, lunsj på vingården, alle utflukter, engelsktalende lokalguider og norsk 

reiseleder. Prisen inkluderer ikke tips til lokale guider og sjåfører, ei heller reise- og 

avbestillingsforsikring. Turoperatør er Escape Travel. På turen deltar medlemmer fra 

turkomitéen.                                                                                                                    

Påmeldingsfrist er 24.01.2022 med innbetaling av kr 2.000 i depositum. De som ønsker å 

spise lunsj på michelinrestaurant, betaler om lag 1100 kr pr person i tillegg (inklusiv vin og 

kaffe). Dersom du trekker deg seinest 105 dager før avreise (før 10. juni), får du refundert 

1.250 kroner av depositumet. Påmelding sendes til Willy Jan Lønne på enten e-post 

willyjan42@gmail.com eller adresse Øvre Varåsen 13, 5210 Os eller tlf 468 16 800.  
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