
Telepensjonistenes forening 

 Fornebu 

Turkomiteen: Bjørn Harry Hansen, mob. 906 77 320, e.mail: b-harryh@online.no 
                          Eivind Hermansen, mob. 900 97 625, e.mail: eivind.hermansen@online.no 
                         Torlaug Olsen,  tel. 64 86 85 23, mob. 952  04 088, e.mail: torlaug@yahoo.no 
                           

MELDING FRA TURKOMITEEN 2016     20. juni 2016 

Turkomiteen arrangerer turer for telepensjonistene. Fornebuforeningens medlemmer inkludert ledsager har 

prioritet, men også deltakere fra andre lokalforeninger med eventuell ledsager kan delta. Turene tilbys i 

samarbeid med og etter forespørsel/tilbud/avtale med anerkjente turoperatører og gjennomføres i henhold til 

operatørens vilkår og ansvarsbegrensninger. Turdeltakerne bør ha tilfredsstillende reiseforsikring. 

Rutine for påmelding til turene: Påmelding skjer til den av Turkomiteens medlemmer som står oppført som  

turansvarlig i kunngjøringen om hver enkelt tur. 

Rutine for innbetaling av turene: Det sendes ikke ut innbetalingsgiro til deltakerne. Deltakerne skal derfor 

betale innen oppgitt frist til Turkomiteens kontonummer: 1450 12 80489, Telepensjonistenes forening Fornebu 

v/kasserer Frank Wessel, postboks 214 Sentrum, 0103 Oslo. Hvis størrelsen på deltakeravgiften er avhengig av 

antall deltakere, vil den enkelte bli kontaktet og få oppgitt endelig pris i god tid før betalingsfristen.  Blir turer 

avlyst, blir beskjed gitt i god tid før betalingsfristen. 

 

Tur 4 - 2016:  Juletur til Vilnius Litauen 

Vilnius er hovedstaden i Litauen og har vært den minst kjente og vanskeligst tilgjengelige av de baltiske 
hovedstedene. Nyt stemningen mens du går på de brosteinslagte gatene i en av de største gamlebyene i Øst-
Europa. Arkitekturen er en spennende blanding av Barokk, Gotisk, Renaissance og Russisk. Ta noe godt å 
drikke i en av de mange bakgårdene i gamlebyen og gjør gode innkjøp i de mange koselige butikkene. Vilnius 
har blitt kåret til Europas billigste shoppingby flere år på rad, og i tillegg til utenlandske varer bør man kikke 
på lokale skatter av lin og rav samt gjenstander i glass som boller, vaser og fat. 

Dato:   Tirsdag 13. - 15. desember 

Avreise:   Gardermoen - Vilnius 13. des.  kl 11.20 - 14.10  (DY1072) 

    Vilnius - Gardermoen 15.des. kl 14.40 - 15.30  (DY1073) 

Turoperatør:   Fram Arrangement AS 

Påmelding til:  Eivind Hermansen, email: eivind.hermansen@online.no  mobil 900 97 625 

Påmeldingsfrist:  1. september 2016 

Pris:   36-40 deltagere: NOK  4 560,-  (inkl flyskatt og flyseteavgift kr 160,-) 

   30-35 deltagere: NOK 4 760,-  ( inkl flyskatt og flyseteavgift kr 160,-) 

   26-29 deltagere: NOK 4 810,-  ( inkl flyskatt og flyseteavgift kr 160,-) 

   Det tas forbehold om endringer i valutakursen og skatter og avgifter. 

Tillegg  enkeltrom: kr 500,-  

Betalingsfrister:  Depositum kr. 1.300,-  innen 09.09.2016, refunderes ikke. 

   Restbeløp innen 25.09.2016.  
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Ev. avbestilling mellom 10.09.2016 - 14.11.2016 medfører et gebyr på kr 2.500,-. Ingen refusjon ved 

senere avbestilling. 

 

DAG 1 – Ankomstdagen - Vilnius 

 Panorama citysightseeing på veien fra flyplassen til gamlebyen 

 Omvisning i gamlebyen 

 Privat orgel konsert på St. Casimir church 

 3 retters middag på flott restaurant i gamlebyen 
 

 

DAG 2 – Vilnius – Utflukt til Trakai 

På formiddagen besøker vi julemarkedet i Vilnius (ev. valgfritt besøk i KGB-museet i Vilnius.  
KGB Museet er det viktigste og mest populære museet blant turister i Vilnius. Museet er unikt fordi det er det eneste i de Baltiske stater som 

ligger i et tidligere hovedkvarter til KGB. Museet som også kalles ”Museet for ofrene for folkemord” er delt inn i flere forskjellige temaer.) 

 Utflukt til slottet Trakai, ca 30 km utenfor byen 

 Lunsj ved innsjøen Galve, med nydelig utsikt mot slottet i Trakai 

 Slottsbesøk  

 3 retters festmiddag med underholdning gamlebyen i Vilnius  
 

 

DAG 3 – Hjemreise 

 Formiddagen i Vilnius, vi besøker det lokale markedet og får forklart de forskjellige 
matvarene, selvfølgelig med rikelige smaksprøver, julemarkedet ved rådhusplassen 

 Transfer til flyplassen og hjemreise 
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Artis Hotel**** www.artis.centrumhotels.com/en/vilnius 

 

Inkludert i pakkeprisen 

 Flyreise t/r med Norwegian  
 Hotellovernatting på 4* hotell med frokostbuffet 
 FRAM reiseleder under hele turen 
 Skandinavisk talende guider underveis 
 2 x middag (1 festmiddag) inkl. 1 glass vin/øl 
 1x lunsj dag 2 inkl. 1 glass vin/øl 
 Inngangsbilletter og underholdning iht beskrivelse 
 Detaljert reisedokumentasjon 

 
Ikke inkludert i pakkeprisen 

Drikkepenger / Reiseforsikring / Besøk KGB museet 

 

 


