TURKALENDER
TURKALENDER feb - aug 2020
2020
(Gjør intet i hemmelighet, for tiden ser og hører alt – og avslører alt.

Sofokles)

Turkomitéen presenterer herved turprogrammet for vinteren, våren og sommeren 2020.
Våre medlemmer har fortrinnsrett, men så langt det er plass kan medlemmer ta med seg en gjest.
Opplegget for første del av 2020 blir noe annerledes, og noe velkjent.
Vi starter med en tur i det Blå.
I slutten av februar har vi fått avtale om en spesiell og nærmest eksklusiv tur – en omvisning i deler av
universitetsbygningene i Karl Johans gate.
I starten på april har vi planlagt en tredagers tur til Sverige, - Hornborgasjön. Dette er et rastested for
trekkende traner, og er beliggende en liten halvtime sør for Skara og Skøvde. Her samles hver vår
tusenvis av traner underveis nordover til rugeplassene i Norge, Nord-Sverige og Finland.
I slutten av mai tar vi turen til Vigelandsmuséet, Herregårdskroen og Vigelandsparken. Vi har bestilt
guiding i museet og i parken.
Sommerturen går til Bergen, som i 2020 skal feire sitt 950 års jubileum. Vi tar toget begge veier, og det
er dessuten lagt opp til turer med hurtigbåter til Rosendal og Flåm og reise med Flåmsbanen.
Vær oppmerksom på at vi på bussreturene IKKE stopper før vi er tilbake til Klingenberg Kino.
PÅMELDING / BETALING:
Turkomitéen ønsker og foretrekker påmeldinger via e-post. Vennligst benytt PU’s nettside
https://puioslo.no. Vi vil sende deg en tilbakemelding (e-post) om påmeldingen. Vennligst betal
deretter til Turkomitéens konto 1201.56.46495; betaling ønskes via nettbank, men bankgiro kan også
benyttes.
Dersom turer er fulltegnet setter vi opp ventelister, og vi vil underrette om dette.
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.
AVBESTILLING:
21 dager før reisedag = retur av turprisen (og minus kr 90),
12 dager før reisedag = 75 % retur (og minus kr 90),
og mindre enn 12 dager før reisedag = ingen retur.
Kontakt med Turkomiteen: putur.oslo@gmail.com , eller
Vår postkasse:
Vi er:
Våre telefoner:
Pensjonistuniversitet i Oslo
Geir Hasse Hofsæth
90 10 90 14
c/o Geir Hasse Hofsæth
Grete Egeland
93 45 55 87
Skansen Terrasse 24
Aud Mona Andersson 91 51 21 47
1062 Oslo
Lise Jorde
48 28 27 67
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.

TURENE - SE NESTE SIDER

Turoversikt februar – august 2020
Tur 1-20

TIRSDAG 4. februar 2020
Ut i det Blå
Vi skal være innenhus stort sett hele tiden. Bussturen blir på ca. 140 km, og vi skal besøke to
steder med hver sin spesielle historie.
Fremmøte ved Klingenberg kino kl. 9.00. Retur ca. kl. 16.00
Pris kr 845.
Påmeldingsfrist: fredag 24. januar
Tur 2-20

onsdag 26. februar 2020
Universitetet i Oslo, Karl Johans gate 47
Vi har fått en mulighet til å se de gamle universitetsbygningene fra innsiden. Bygningene, som
bl.a. utgjør det juridiske fakultetet, ble påbegynt i 1841, og vi skal innom Gamle Festsal.
En forutsetning for at denne turen blir av er at omvisningen skjer etter kontortid.
Begrenset antall deltakere: 25.
Fremmøte ved statuene på Universitetsplassen kl. 16.50.
Pris kr 0. Omvisningen tar ca. en time.
Påmeldingsfrist: fredag 14. februar
Tur 3-20

onsdag 1. til fredag 3. april 2020
Tranedansen ved naturreservatet Hornborgarsjön, Västra Götalands län
Hvert år, i siste halvdel av mars og første halvdel april, kommer de store flokkene med traner
fra vinteroppholdene i Spania, Frankrike og nord-Afrika. I april i fjor ble det registrert 27.300
traner på en dag i begynnelsen av april. Vi blir orientert om denne spesielle begivenheten og ser
fuglelivet fra utsiktspunkter, - og én skueplass er kun ca. 20 meter fra tranene. Dessuten tar vi
oss tid til en omvisning i Varnhem klosterkirke, som er en viktig del av Sveriges
middelalderhistorie.
Vi reiser med buss; turen inkluderer 2 overnattinger m/ frokost, 2 fellesmiddager og 3 lunsjer.
Avreise onsdag 1. april fra Klingenberg kino kl. 9.00,
Tilbake fredag 3. april ca. kl. 17.00.
Pris ca. kr 4.800 i delt dobbeltrom (med 25 deltakere). Prisen fastsettes når
deltakerantallet er klart. Tillegg for enkelt rom: kr 800.
Forskuddsbetaling ved påmelding: kr 1.500.
Påmelding og betalingsfrist for forskudd: fredag 21. februar 2020
Tur 4-20

onsdag 27. mai 2020
Vigelandsmuséet, lunsj, Vigelandsparken
Omvisning med guide i Vigelandmuseet, lunsj i nærheten (kanskje Herregårdskroen), og
avslutningsvis guidet vandring i Vigelandsparken. Inntil 25 deltakere.
Fremmøte foran Vigelandsmuséet, Nobels gate 32, kl. 12.00 (fra Frogner plass inn
Halvdan Svartes gate, ca 200m å gå). Trikklinje 12, bussrute 20 til Frogner plass.
Avslutning ca. kl. 15.
Pris: kr 375.
Påmeldingsfrist: fredag 15. mai 2020

Tur 5-20

mandag 3. august til fredag 7. august 2020. Bergen
Avreise med tog fra Oslo S mandag 3. august kl. 8.25.
Turkomitéen har satt sammen en fem-dagers tur til Bergen, som i 2020 skal feire seg selv.
Det blir 4 overnatteringer på Scandic Byparken, Christies gate 5-7. Reisen blir med tog til
Bergen, mens returen er med hurtigbåt fra Bergen, korte stopp ved flere kjente turiststeder
langs Sognefjorden og til Flåm, deretter med Flåmsbanen til Myrdal, og til sist med tog videre
østover til Oslo S.
Byvandringer i Bergen med turlederen, tur med Fløibanen eller gondolbanen til Ulriken 643 m.
Onsdag båttur til Rosendal med Hardangerfjordekspressen. I Rosendal blir det omvisning i
baroniet fra 1665, og lunsj. Individuelt: besøk i rose- og urtehagen.
Torsdag omvisning på Troldhaugen, kort konsert og lunsj på Troldhaugen; og etterpå til
industrisamfunnet Alvøen, som er knyttet til den tidligere papirfabrikken, parken og
hovedbygningen fra 1700-tallet.
(Programmet for 950 årsfeiringen er under arbeid, så derfor forbehold for noen justeringer).
Et detaljert turprogram blir sendt deltakerne før påske.
Opplegget inkluderer 4 frokoster, 3 lunsjer og 4 fellesmiddager, alle transporter og innganger.
For deltakernes egen regning: måltider på togreisene (Bergensbanen) og båtturene, og i
Flåm.
.
Retur Oslo S fredag 7. august 2020 kl. 22.35.
Pris: ca. kr 9.500 i delt dobbeltrom (med 25 deltakere), tillegg for enkelt rom: kr 2.040.
Prisen fastsettes når deltakerantallet er klart.
Forskuddsbetaling: kr 2.500.
Påmelding og betalingsfrist for forskudd: fredag 27. mars 2020
PS.:
Det vil være mulig å delta på turen med individuelt opplegg, som f.eks. kun omfatter
aktiviteter i Bergen, t/r Rosendal; ta kontakt med lederen for turkomitéen (telefon eller e-post).

Turkomitéen ønsker alle velkommen til våre arrangementer

