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selection

MELDING FRA TURKOMITEEN 2017      15. februar 2017

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 nr 3 -2017
Dato:    Mandag 25. september - søndag 1. oktober 2017
Avreise:   Gardermoen - Lisboa kl 12.45 - 15.50, TP761
    Lisboa - Gardermoen 13.10 - 18.10,  TP764
Turoperatør:   Art travel  (tidl. Reiseklubb1)
Påmelding til:   Eivind Hermansen, email eivind.hermansen@online.no, mob. 900 97 625
Påmedingsfrist:  24. mars 2017
Pris:    kr 13.990 (ved 30 deltakere)
Tillegg enkeltrom:  kr 2.500
Tillegg utflukt til Sintra: kr 690 (30 personer)/ kr 790 (20 personer)  inkl lunsj
    Påmelding-/betalingsfrist 24. mars 2017
Tillegg besøk Bussacos vinkjeller: kr 190 (min 15 personer)
    Påmeldings-/betalingsfrist 30. juni 2017
Betalingsfrister:  Depositum kr 4.350 betales innen 31. mars 2017.  
    Restbetaling senest 30. juni 2017 til turkomiteens kontonr 1450 12 80489

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

Telepensjonistenes forening
Fornebu

Portugal 25.09.17 - 1.10.17 
Unn deg noen uforglemmelige dager på jaktslottet til Portugals 
siste konge. I dette fantasifulle slottet, midt i den magiske 
skogen kan du nyte vakker natur, utsøkte matretter og slottets 
berømte egenproduserte viner... 



Mandag 25.09.17
• Fly Oslo - Lisboa kl. 12.45 - 15.50.
Servering ombord.

• Vi setter oss i en komfortabel turbuss og 
kjører mot Bussaco-slottet der vi skal bo i 
de første nettene. 

• Bussaco-slottet ble bygget som jaktslott 
for kong Carlos V. Hans sønn Manuel ble 
Portugals siste konge. Han brukte sottet 
før monarkien opphørte i 1910. 

Her er interiøret bevart og de fleste 
møblene som brukes i dag, hørte 
opprinnelig til palasset. Mange av 
gjenstandene ble spesialbestilt fra India 
og Kina.

Bussaco Palace Hotel 5***** regnes  
nå som Portugals mest æreverdige hotell. 

Hotellet holder på både sine 
gastronomiske tradisjoner og har egen 
vinproduksjon.

 

 

Onsdag 27.09.17
• Etter frokost kjører vi til Porto. 

Vi gjør oss kjent i Porto, tar en tur til 
kysten og en kort vandretur gjennom de 
smale gatene i gamlebyen.

• Vi tar en båttur på Duoro-elven.

• Vi lærer mer om portvinen og besøker 
en av portvinsprodusentene. Og, det blir 
selvfølgelig mulighet til å smake på to 
typer portvin.

• Vi spiser lunsj på Cais de Ribeira - et 
område ved Douro-elven som står på 
Unescos liste. 

• Vi kjører tilbake til Bussaco der vi 
avslutter den inntrykksfulle dagen med 
felles middag.

Valgfritt (mot pristillegg): 

Om kvelden får vi mulighet til å besøke 
Bussacos berømte vinkjeller og smake på 
slottets egne viner . Pris: fra kr 190,- 

Tirsdag 26.09.17
• Etter frokost skal vi gjøre oss kjent med 
Bussaco-slottet. 

• Vi fortsetter med besøk i det lille 
Bussaco-klosteret som munkene 
bygget på 1500-tallet, og frisker opp 
historiekunnskapen om lord Wellington og 
Bussaco-slaget under Napoleon-krigen. 

• Vi tar en tur i den eventyrlige Bussaco-
skogen der munkene plantet eksotiske 
vekster og trær som de portugisiske 
oppdagere tok med seg fra den “nye 
verden”.

• Lunsj inntar vi mellom søylene på 
terrassen omgitt av flotte flisemalerier  
og slottets hageanlegg.

• Etter lunsj, besøker vi Portugals gamle 
hovedstad Coimbra der vi finner et av 
Europas eldste universiteter med det 
berømte biblioteket  fra 1700-tallet. 

• Vi avslutter kvleden med felles middag.



 

Torsdag 28.09.17
• Frokost og avreise fra Bussaco. 

• Vi kjører til Tomar - tempelriddernes 
by. Her besøker vi Kristus-klosteret som 
står på Unescos liste. 

Klosteret er meget godt bevart, og det 
er fullt mulig å fornemme stemningen 
fra munkenes tid. Vakkert og fredfylt 
med storslagen arkitektur og et praktfullt 
rundskue. 

• Lunsj i Tomar. En idyll hvor elven Nabão 
slynger seg fredfylt gjennom byen. 

• Mddag i et palass i maurisk still der 
Lisboas første kasino ble åpnet  i 1917. 

Fredag 29.09.17
• Etter frokost, drar vi på sightseeing i 
Lisboa. Vi starter i den sentrale delen, 
Baixa, med sine store elegante plasser og 
brede avenyer. Denne bydelen stammer 
fra tiden etter jordskjelvet i 1755, 
gjenoppbyggingen skjedde etter den tids 
moderne byplanlegging. 
Så fortsetter vi til området Belem. Her 
finner vi de store minnesmerkene fra den 
gang Lisboa var en av verdens viktigste 
handelsbyer og Portugal en betydningsfull 
sjøfartsnasjon. Vi stopper ved Belem-

tårnet, en del av det gamle forsvarsverket 
– og legger veien om Jerionimusklosteret 
med Vasco da Gamas grav. 
• Lunsj på Docas - gamle sjøboder som er 
gjort om til restaurantene.  
• Resten av dagen er til egen disposisjon.
• Middag på egenhånd. Vi avtaler møtetid 
slik at de som vil spise sammen, kan gjøre 
det.

Lørdag 30.09.17
• Frokost

• Valgfritt (mot pristillegg):

Utflukt til Sintra. Denne lille byen i det 
naturskjønne området med grønne, 
skogkledde fjell, var et yndet sted for 
Portugals konger, og Sintra går også under 
navnet “Kongenes By”.

I Sintra besøker vi det eventyrlige Pena-
palasset, bygget av “kunstnerkongen” 
Ferdinand II. Da monarkiet ble opphevet, 
ble slottet museum og når vi i dag vandrer 
gjennom rommene, blir vi slått av hvor 
levende atmosfære det ennå har. Det er 
som om familien fortsatt er der og skal 
til å ta plass ved bordet eller i de små 
salongene. 

Vi forlater Sintra og kjører til kysten der vi 

spiser en utsøkt, gastronomisk lunsj på 
en hyggelig kystrestaurant med utsikten til 
Cabo da Roca - Europas vestligste punkt. 

Etter lunsj, kjører vi langs kysten forbi de 
velkjente feriestedene Estoril og Cascais 
tilbake til Lisboa.  
Pris: kr 690,- (30 pers.)/ kr 790 (20 pers.)

• Intet besøk i Lisboa uten fado – 
portugisisk sang. Ordet fado betyr skjebne  
og fado sammenlignes ofte med blues 
eller den spanske flamenco. 

• Vi skal spise avslutningsmidag på en av 
de mange fado-restuarantene i Lisboas 
gamle del. 

• Vi rusler fra hotellet til elevatorbanen 
som tar oss opp til Bairro Alto, en av 
åsene som omgir byen. Her  finner vi 
de smale, bratte smugene, og et yrende 
liv med “uteliv” og hverdagsliv side om 
side, det formelig koker om kveldene 
under klesvasken som henger til tørk på 
fasadene.

Søndag 01.10.17
• Frokost og tid til egen disposisjon. 
• Buss til flyplassen. 
• Fly Lisboa - Oslo kl. 13.10 - 18.10 med 
servering ombord.



ART travel / St. Petersburg-spesialisten AS
Øvre Eikervei 14, 3048 Drammen

Påmeldingsfrist: 3. april 2017
Prisen er beregnet på 30 deltakere. Vi tar forbehold om eventuelle 
pris- og programendringer.  
© Turprogrammet er utviklet av ART travel og bekyttet i henhold til 
åndverksloven. Foto: ART travel/TEMA hotels.

Premium 
selection

Prisantydning: kr 13.990,- per person i dobbeltrom

Prisen inkluderer:

Transport:
• Flyreise Oslo – Lisboa (t/r) med TAP Air Portugal
• Flyskatt (med forbehold om endringer)
• Komfortabel turbuss på rundturen og utflukter ifølge program

Opplevelsesopphold:
• Tre overnattinger på Bussaco Palace Hotel*****
• Tre overnattinger på Hotel Borges*** historisk hotel med perfekt 
beliggenhet i det kunstneriske strøket Chiado i hjertet av Lisboa.

Kulinariske opplevelser:
• Alle måltider (unntatt en middag og en lunsj)
• Vin til alle måltider
• Portvinsmaking i Porto

Utflukter og opplevelser:
• Utflukt til Coimbra
• Omvisning på Universitetet i Coimbra
• Vandretur i Bussaco-skogen
• Omvisning i Bussaco-klosteret
• Utflukt til Porto
• Båttur på Duoro-elven
• Besøk hos en portvinsprodusent
• Utflukt til Tomar
• Kristus-klosteret i Tomar
• Sightseeing i Lisboa
• Expo98-området i Lisboa
• Belem 
• Tur med elevatorbane da Gloria i Lisboa
• Fago-aften

Annet:
• Guide/reiseleder fra ART travel (tidl. Reiseklubb1)
• Lokale engelsktalende guider på de enkelte stedene
• Reisekompendium fra ART travel (tidl. Reiseklubb1)

Pristillegg:
• Enkeltrom: Bussaco Palace kr 1170 ,-/ Hotel Borges kr 1330,-
• Valgfrie tilleggsaktiviteter ifølge program
• Eventuell avbestillings- og reiseforsikring

(tidl. Reiseklubb1)


