
                                                                       
 

 
 
 
                                                                                                  

 
 
 
                                                                                                                                                                                             

LOP-tur nr 1/2018 til Ytre Gulen og Tusenårsstedet Floli v/Eivindvik tirsdag 29/5 2018 
 
Frammøte på Bergen busstasjon, perrong M, seinest kl 0835. Bussen vil ha avgang kl 0850. Vi 
kjører til fergeleiet Leirvåg og tar fergen over til Sløvåg. Fra Sløvåg kjører vi en 30 minutters 
busstur til Skjerjehamn hvor vi spaserer og lærer bygda å kjenne og tar oss tid til å se Knut Steens 
statue av Kong Olav V. Bussen tar oss videre i 60 minutter til Tusenårsstedet på Floli der 
Gulatinget holdt til. Deretter kjører vi noen minutter til Eivindvik hvor vi spiser lunsj. Etter lunsj får 
vi omvisning i Eivindvik kirke. Historiker og forfatter Erling Virkesdal guider oss på hele turen. I 
tillegg vil vi ha med reiseledere fra turkomitéen.  
Vi regner med å være tilbake på Bergen busstasjon om lag kl 1830. 
 
Pris pr deltaker vil være kr 940 med minst 25 deltakere. 
Påmeldingsfrist: mandag 23. april 2018. Du er påmeldt når turen er betalt til bankkonto 
0539.08.26798. 
Påmelding på eget ark til Svein Njaastad, Landåsveien 56g, 5097 Bergen, tlf 95940394, 
svein.njaastad@gmail.com.  
Turoperatør: Buss-Reise. 
 
Bilde til venstre viser Tusenårsstedet i Floli, mens bilde til høyre viser et parti fra Skjerjehamn. 
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LOP-tur 2/2018: Tur til Kroatia, Bosnia og Hercegovina, Montenegro og Albania 9/6 til !6/6                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Vi reiser med direktefly fra Bergen til Dubrovnik i Kroatia. Turoperatøren deltar med egen reiseleder. 
Reiselederen sjekker inn alle deltakerne som en gruppe.Vi tilbringer de tre første nettene på ”Hotel 
Remisens Albatross” (4*) i Cavtat, en liten by utenfor Dubrovnik. Vi vil starte med å utforske 
Dubrovnik. Dernest vil vi dra til den krigsherjede byen Mostar i Bosnia-Hercegovina. Vi forlater 
deretter Dubrovnik og drar til byen Budva i Montenegro der vi bor resten av oppholdet på ”Hotel 
Bracera ” (4*). På turen får vi oppleve Kotorbukten, nasjonalparken Skadar Lake, og vi drar på dagstur 
til Albania. En tur – fire land! Vi lover en flott opplevelse. Nedenfor har vi skissert det flotte 
turopplegget. 

Dag Reise/Steder Aktiviteter 
Lø 9/6 Fly Bergen-Dubrovnik kl 1645 til kl 

1955. 
Felles middag på hotellet 

Sø 10/6 Båt fra Cavtat til Dubrovnik Omvisning m/norsktalende guide i Dubrovnik med vekt 
på gamlebyen. Felles lunsj og felles middag om 
kvelden 

Ma 11/6 Buss Cavtat til Mostar Bysightseeing i den krigsherjede byen Mostar. Felles 
lunsj i Mostar. Felles middag om kvelden. 

Ti 12/6 Buss Cavtat til Perast. Videre til 
Kotor. Til slutt til Budva. 

I Perast tar vi båttur til den katolske kirken ”Vår frue av 
berget” på en liten holme. Felles lunsj i Kotor. Felles 
middag om kvelden i Budvar. 

On 13/6 Budva Fridag i Budva. Felles middag om kvelden 
To 14/6 Buss fra Budva til byen Shkodër i 

Albania. Retur til Budva                              
Bysightseeing i Shkodër m/engelsktalende guide. Felles 
lunsj i byen. Felles middag om kvelden 

Fr 15/6 Buss fra Budva til Skadar 
Nasjonalpark. Retur til Budva 

Båttur på den store innsjøen Skadar mellom Monte- 
negro og Albania (rikt fugleliv med pelikan, stork og 
ibis) med mange severdigheter. Avslutter turen med 
felles lunsj. Felles middag om kvelden 

Lø 16/6 Buss til Kemenari og ferge til 
Lepetane. Fly kl 2035 til Flesland. 
Ankomst kl 2345 

Har god tid på formiddagen før vi starter på hjemreisen. 
Stopper i Herceg Novi for felles lunsj. 

Pris pr person i dobbeltrom kr 13.800 med enkeltromtillegg på kr 2.320 avhengig av nok 
påmeldte. Prisen kan endres grunnet valutajustering. Prisen inkluderer flybillett tur/retur, 
transfer flyplass-hotell, 8 middager, 6 lunsjer og 7 frokoster, hotellovernatting, all guiding 
(norsk guide i Dubrovnik og Kotor) og utflukter og egen norsk reiseleder på hele turen. 
På turen deltar medlemmer av turkomitéen. Første påmeldingsfrist er 10. desember og andre 
påmeldingsfrist er 15. januar dersom det er plasser igjen. Påmelding på eget skjema. 
Turoperatør er Destinasjon Europa. 
Bildet over til venstre viser parti fra Budva. Bildet over til høyre viser parti fra Dubrovnik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
LOP-tur 3/2018   Tur til Provence med base i Nice, 19.  – 26. august 2018 
 
Vi reiser med direktefly fra Flesland til Nice. Vi har med reiseleder fra turoperatøren på hele turen. 
Reiselederen sjekker inn hele gruppen, som kun trenger å levere bagasjen sin på bagdrop. Vi bor hele 
tiden på det sentrale hotellet ”Mercure Nice Centre Notre Dame” (4*). Hotellet ligger 400 meter fra 
stranden i et shoppingområde, og på toppen av hotellet er det svømmebasseng m/jacuzzi. Alle rom ble 
nyrenovert i 2016. Frokost hver dag på hotellet.Vi vil starte oppholdet med byvandring i Nice. Videre 
vil vi ha utflukt til fjellandsbyen Coursegoules, der vi møter den norske kunstneren Anne Bisgaard 
Rossi i hennes hjem, et gammelt sauefjøs. Vi vil senere ha utflukter til Antibes, Cannes, Monaco og 
Villefranche-sur-Mer. Det blir og litt tid til bading om ønskelig. Nedenfor skisserer vi det daglige 
programmet: 

Dag Sted/reise Aktiviteter 
Lø 19/8 Fly Bergen-Nice kl 0940. 

Ankomst Nice kl 1235.   
Lunsj på egen hånd eller sammen med reiseleder. Felles middag 
på restaurant. 

Sø 20/8 Nice Byvandring m/guide og reiseleder stareter kl 1000: Etter en 2 
timers vandring, har vi resten av dagen fri eller sammen med 
reiseleder. Lunsj på egen hånd. Felles middag kl 1900. 

Ma 21/8 Buss fra Nice via Vence, Saint 
Paul, Gourdon til Coursegoules. 
Retur til Nice 

Starter kl 0900. På turen får vi flott utsikt mot Alpene og kysten. 
Vi besøker Anne Bisgaard Rossi i Coursegoules. Her får vi 
omvisning i landsbyen og inviteres hjem til henne i et gammelt 
ominnredet sauefjøs for ekte fransk bondegårdslunsj og 
omvisning på atelieret hennes. Du kan og kjøpe et maleri av 
henne. Felles middag i Nice kl 1900. 

Ti 22/8 Nice Dagen har vi til disposisjon, kanskje litt strandliv. Lunsj på egen 
hånd. Felles middag  på restaurant Le Koudou Lounge kl 1930 

On 23/8 Buss fra Nice til Antibes og 
Cannes. Retur til Nice 

Starter kl 0900. Marked i Antibes og bysightseeing. Picasso- 
museum (valgfritt). I Cannes tar vi også bysightseeing, går på La 
Croisette (promenaden). Noen overraskelser på veien.Vi 
returnerer kl 1300. De som vil, kan utforske Cannes mer og ta 
toget tilbake. Lunsj på egen hånd. Felles middag kl 1900 

To 24/8 Nice Dagen har vi til egen disposisjon. Kanskje litt handling eller 
strandliv. Lunsj på egen hånd. Felles middag kl 1900. 

Fr 25/8  Fra Nice til Monaco og Ville 
Franche-sur-Mer. Retur Nice 

Rundtur i Monaco. Felles lunsj nær slottet. Besøker palasset 
Villa Rotschild i VilleFranche-sur-Mer. Felles middag kl 1900. 

Lø 26/8 Direktefly til Bergen kl 1315. 
Ankomst Flesland kl 1600 

 

Pris pr person i dobbeltrom er kr 15.400 med enkeltromstillegg på kr 4.220, avhengig av nok 
påmeldte og eventuelt valutaendring. Prisen inkluderer flybillett, hotellovernattinger, 7 
middager, 2 lunsjer, alle utflukter, all guiding, egen reiseleder og all busstransport. På turen 
deltar medlemmer fra turkomitéen. Første påmeldingsfrist er 10. desember og andre 
påmeldingsfrist er 1. februar dersom det er plasser igjen. Turoperatør er Destinasjon Europa. 
Bilde over til venstre er fra Nice, og til høyre fra fjellandsbyen Coursegoules.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 


