TURKALENDER
TURKALENDER 1. halvår 201
2019
(Alle er kloke. Noen før og noen etterpå.

Karsten Isachsen)

Turprogrammet for 1. halvår 2019 legges med dette ut for medlemmene. Så langt det er plass kan
medlemmer ta med seg en venn. Vi har lagt opp én tur i Oslo, to dagsturer og en Blåtur som siste tur før
sommeren. På turene / arrangementene er det med minst en reiseleder fra PUs Turkomité.
Antallet deltakere på alle turene er begrenset.
Første tur går til Løiten Brænderi. Det er 11 år siden PU var der sist, og en del har forandret seg disse
årene. Tre uker senere blir det omvisning og lunsj på Nasjonalbiblioteket, som de siste årene har åpnet
seg for publikum. Biblioteket er en skattekiste for nasjonen og folket. Den tredje turen går til
Solobservatoriet på Harestua. Den siste dagsturen blir en «Tur i det blå».
Vår utenlandstur går til Berlin, hvor vi første kvelden er på friluftskonsert med Berliner Philharmoniker,
i Waldbühne. Etter en byvandring i det nye Berlin på søndagen går turen neste dag til regionen sørvest
for Berlin, og mottoet er: «Tradisjon og transformasjon, Øst-Tyskland 30 år etter murens fall». Guiden
vår blir Yngve Leonhardsen. Peer Gynt Tours administrerer turen. Påmeldingsfrist: 30. januar 2019.
I august er det lagt opp til Peer Gynt-spelet på Gålå. Påmeldingsfrist 30. april 2019.
Vi starter alle bussturene i Olav V’s gate ved Klingenberg Kino.
Vær oppmerksom på at vi på bussturenes returer IKKE stopper før vi er tilbake til Klingenberg Kino.
PÅMELDING / BETALING:
Turkomitéen ønsker og foretrekker påmeldinger via e-post til putur.oslo@gmail.com. Vi vil sende deg
en tilbakemelding (e-post) om at du står på påmeldingslisten, - det blir samtidig anmodet om snarlig
betaling til Turkomitéens konto 1201.56.46495. En påmelding er bekreftet når den er betalt.
Dersom turer er fulltegnet setter vi opp ventelister, og vi underretter om dette. Du kan også ringe eller
sende brev. Spørsmål om turene besvares av komitéen, se personkontaktene lenger ned på siden.
Betaling ønskes via nettbank, men bankgiro kan også benyttes (komitéen kan på anmodning sende
giroblankett).
Bankkonto nr. er: 1201.56.46495 I KID/meldingsfeltet: vennligst notér tur nr. og ditt navn.
Kontoens navn, adresse: Pensjonistuniversitet i Oslo (Turkonto); Møllergaten 24, 0179 Oslo.
Programmet, tider og innholdet er beskrevet i turoversikten, se side 2 og 3.
AVBESTILLING:
21 dager før reisedag = full refusjon av turprisen (- kr 50),
12 dager før reisedag = 75 % refusjon (- kr 50),
og mindre enn 12 dager før reisedag = ingen refusjon.
Turkomiteen:
Vår postkasse:
Vi er:
Pensjonistuniversitet i Oslo
Geir Hasse Hofsæth
c/o Geir Hasse Hofsæth
Grete Egeland
Skansen Terrasse 24, 1062 Oslo
Aud Mona Andersson
Lise Jorde
Kari Ross

Våre telefoner:
90 10 90 14
93 45 55 87
91 51 21 47
48 28 27 67
95 78 96 55

Vi håper at turene vil falle i smak, og vi ønsker velkommen til opplevelser.
Turene planlegges mange måneder i forkant, og endringer og justeringer i ettertid kan inntreffe. Selv
om prisene er bekreftet av samarbeidspartnere, ber vi om rom for justeringer av nødvendige pris-, tidsog stedsendringer. Turkomitéen forbeholder seg muligheten å avlyse turer dersom for få påmeldinger.

HØSTENS TURER, SE NESTE SIDER.

Turoversikt 1. halvår 2019
Tur 1-19
onsdag 30. januar 2018
Løiten Brænderi
På denne heldagsturen til Løten skal vi få et innblikk i brenneriets virksomhet og utvikling fra
etableringen i 1855. Mange «sterke» drikker har vært produsert her, og etter en lunsj ved ankomst får
vi være tilskuere til teaterstykket om Løiten; forestillingen starter utendørs. Det vil bli tid til besøk i
butikkene på stedet før vi returnerer.
Fremmøte Klingenberg kino, avreise kl. 9.15. Retur ca. kl. 16.30.
Pris: kr 750,Påmeldingsfrist: mandag 14. januar 2019

Tur 2-19
onsdag 20. februar 2019
Nasjonalbiblioteket
De siste årene er vårt Nasjonalbibliotek blitt opp-pusset og gjort mer utadvendt for publikum. Vi skal
være med på en omvisning og innføring om virksomheten. Vi spiser lunsj på stedet.
Vi GÅR fra Klingenberg kino kl. 10.35
eller kom direkte til Nasjonalbiblioteket (Henrik Ibsens gate 110) senest kl. 10.55.
Pris: kr 280,Påmeldingsfrist: mandag 11. februar 2019

Tur 3-19
onsdag 27. mars 2019
Sol-observatoriet, Harestua
Solobservatoriet ble i 1986 åpnet for publikum. Teleskopene er nå 60 år gamle, og de virker fortsatt.
Vi får en lett servering ved ankomst, og deretter blir det omvisning og aktiviteter. Lunsj i Hadeland,
og deretter retur til Oslo.
Fremmøte Klingenberg kino, avreise kl. 9.30. Retur ca. kl. 16.
Pris: kr 790,Påmeldingsfrist: mandag 18. mars 2019

Tur 4-19
TORSDAG 13. juni 2019
«Ut i det blå»
OBS: UKEDAG
Velkommen til en ny Blåtur. Vi lover en tur til et «nytt» sted med lange tradisjoner.
Fremmøte Klingenberg kino, avreise kl. 9.30. Retur ca. kl. 15.30.
Pris: kr 675
Påmeldingsfrist: mandag 3. juni 2019

Tur 5-19
lørdag 29. juni - torsdag 4. juli 2019
Berlin + Südharz
Temaet for turen er «Transformasjon og tradisjon – 30 år etter murens fall».
Vi starter etter innsjekking på hotellet (3* ved Kurfürstendam (Henri hotel)) en byvandring, senere
første kvelden en frilufts sommerkonsert i Waldbühne med Berliner Philharmoniker (grunnlagt 1882).
Dag 2 byvandringer, delvis utenom allfarvei, i det gjenoppbygde sentrum i Berlin. Dag 3 busser vi til
park- og landskapsvernområdet Wörlitz, hvor vi vandrer gjennom Kontinentaleuropas første engelske
park.
De tre siste nettene bor vi på Hotel am Anger 5 (3*) i Bad Frankenhausen. Dag 4 tar vi turen til
Kyffhüser-borgen og til bindingsverksbyen Stolberg; og etterpå til Sangerhausen og besøker EuropaRosarium (verdens største rosesamling). Dag 5 går turen til Naumburg hvor vi skal besøke Tysklands
vakreste gotiske katedral. Byvandring og orgelkonsert i den praktfulle Stadtkirche St. Wenzel. Dag 6
blir det tid til Dessau og «Bauhausskolen» som var utgangspunktet for funkisarkitektene.

Peer Gynt Tours administrerer og organiserer turen. Guide er Yngve Leonhardsen.
Link til turprogrammet: https://www.peergynt.com/ost-tyskland-pensjonistuniversitetet-oslo

Påmelding skjer direkte til Peer Gynt Tours, tlf. 815 00335, eller e-post: oslo@peergynt.com
eller via hjemmesiden: https://www.peergynt.com/.
For å være sikret konsertbilletter og sitte sammen i gruppe lørdag 29. juni 2019, må påmelding være
sendt til Peer Gynt Tours innen 30. januar 2019, som da også er påmeldingsfristen.
Pris pr. person:

Kr 15.795,- ved minimum 30 betalende deltagere
Kr 16.950,- ved minimum 20 betalende deltagere

Enkeltromstillegg: kr 1.665,-

Tur 6-19
torsdag 8. – fredag 9. august 2019
Peer Gynt-spelet på Gålå.
Turkomitéen presenterer et opplegg for en 2-dagers tur til Gålå.
Bussavgang torsdag 8. august kl. 8.00 fra Klingenberg kino. En benstrekk underveis til Aulestad hvor
det blir lunsj og omvisning.
Overnatting på Wadahl Høyfjellshotell. Tre-retters middag før avreise til Gålå. Forestillingen varer
fra kl. 19.30 – 23.00. Vi har billetter på rad 9 og 10. Ha med varme klær og ved fuktig vær regntøy
(ikke paraply). Ved retur til Wadahl etter forestillingen serveres varm suppe.
Etter frokost neste dag går turen kl. 10 sørover til Ringebu stavkirke hvor det blir guidet omvisning, og
kaffe med noe attåt.
Deretter videre til lunsj og omvisning på Simenstad Gård, Rudshøgda (Ringsaker); kl. 14.30.
Ankomst Oslo Bussterminal ca. kl. 18.30.
Kari Ross i turkomitéen kan kontaktes for utfyllende opplysninger. (tlf. 95 78 96 55)
Vi har plass til 40 personer.
Foreløpig og mer detaljert reiseprogram oversendes på anmodning ved henvendelse til Kari Ross eller
Geir Hasse Hofsæth; dette blir sendt som vedlegg til e-post.
Påmelding sendes til PU’s turkomité: putur.oslo@gmail.com
Prisen for turen innbetales til konto nr. 1201.56.46495.
Ved påmelding depositum kr 1.500,- pr. person.
Restbeløpet fremkommer i sluttfaktura når gruppens størrelse er klar.
Oppdatert turprogram og avbestillingsvilkår kommer sammen med sluttfakturaen.
(Utgangspris pr. person i delt dobbeltrom: ca. kr 4.200,-).
Tillegg for enkeltrom: kr 390,-.
Påmeldingsfrist med innbetaling av forskudd: 30. april 2019
restbetaling innen onsdag 20. juni 2019.
Alle turdeltakere forutsettes å ha egen privat ulykkesforsikring.

