VELKOMMEN TIL RHF-MEDLEMSTUR TIL FINLAND!
Som vi har antydet i en liten notis (s. 27) i forrige blad, samt lagt ut på våre
nettsider www.rhf.no så blir det medlemstur med mange interessante besøk i
Finland i september. Når vi sier medlemstur, så er det naturligvis åpent også for
bedre halvdeler og gode venner/åndsfrender!
DAG FOR DAG:
Avreise lørdag 5. sept. fra Sunnmøre-Romsdal-Dombås-GudbrandsdalenHamar-Gardermoen-Kongsvinger til overnatting i Karlstad.
Søndag 6. sept: Karlstad-Eskilstuna (Bolinder-Munktell-museet)-Mariefred
(vakker småby kjent fra tv-serien ”livet i Fagervik”, og med en meget fin
museumsjernbane)-Stockholm/utreise med Viking Lines MS ”Amorella”.
Mandag 7. sept: Tidlig ankomst i Åbo, så vi går på land og kjører til frokost på
et hotell i byen. Etter en liten rundtur kjører vi til Lieto og besøker Carrus –
Delta OY, landets største karosserifabrikk. I Nuutajärvi besøker vi likesinna,
og ser på årgangsbusser, samt at vi finner veien til et glassverk med mye fint
for de som vil shoppe. Lunsj i Tammerfors, og på vei til Lahti går turen innom
Mobilia; det finske veimuseum i Kangasala, der ”det finske RHF” er
representert.
Tirsdag 8. sept: Lahden Autokori er første besøksmål denne dagen, her blir
den flotte Scania Omniekspress produsert. Etterpå går turen til besøk hos
Kiitokori, og resten av dagen blir det rundtur i Lahti med besøk bl.a. på den
kjente skistadion med hoppanlegg.
Onsdag 9. sept: Planen er å besøke SISU på vår vei mot Helsinki, og vi er
framme i landets hovedstad tidsnok til å gjøre oss litt kjent i byen, der en
finner mange severdigheter.
Torsdag 10. sept: En romslig dag med tid til forskjellig både på for- og
ettermiddag, bl.a. tur til Sporveismuseet for den som ønsker å besøke det.
Utreise med Silja Line i vakker utsikt ut fra Helsinki.
Fredag 11. sept: Fra Stockholm går turen på gode svenske veier strake veien
hjemover mot Eda/Magnor, Kongsvinger, Gardermoen og Hamar. For de som
skal lengre nord- og vestover er det lagt inn en siste overnatting på Hamar.
(Lørdag 12. sept: Hjemreise videre fra Hamar til Nordvestlandet.)
Turen vil gå i stressfritt miljø, med pauser og lunsjer slik at vi får behagelige dager.
Turen går i turbuss fra Fjord1 Buss Møre, og Kåre Karlsen vil være kjentmann og
reiseleder. Her gjelder det å ta med nok film eller ha store nok minnebrikker på
kameraet, for det blir mye å se og forevige.
Det blir denne gangen RHF avd. Sunnmøre som offisielt inviterer på tur, og vi har
bestilt pakkeløsning fra Viking Reiser A/S, som blir den tekniske arrangør.
Depositum og innbetaling vil bli til RHF avd. Sunnmøre. På denne måten greier vi å
holde god standard til en rimelig pris.
Det eneste vi ikke tilbyr er reiseforsikring, så dette må hver enkelt sørge for at en har i
tilstrekkelig grad.

PRIS:
Kr. 6300,- (dbl.rom) kr. 8000,- (enk.rom) for hele rundturen fram til Hamar på
retur. Dersom en skal ha den siste overnattinga på Hamar er prisen kr. 6800,- (dbl) og
kr. 8600,- (enk). Alle priser inkluderer halvpensjon på hotell og båt, lugar og
turbusstransport.
PÅMELDING OG BETALING:
Frist for å melde seg på er 15. juni, men vi har allerede betydelige
forhåndsbestillinger, så her gjelder det å være først til mølla!
Påmelding helst pr. epost til ola.rangseter@c2i.net, eller pr. telefon til Ola Rangsæter
på mobil 907 68 313.
Ved påmelding må en oppgi kontaktopplysninger som adresse/epost, tlf.nr./mobil, om
en skal ha enkelt- eller dobbeltrom/-lugar, påstigningssted, og fødselsnummer for hver
enkelt turdeltaker.
Depositum på kr. 1000,- skal betales inn etter at en har meldt seg på (kontonr. blir
oppgitt ved påmelding), og restbeløp blir å betale inn seinest i starten av august. Det
vil bli gitt påminnelse om dette når tida nærmer seg.
Vi ønsker vel møtt på RHF-tur!
Beste hilsen fra
Kåre Karlsen og Ola A. Rangsæter
reiseleder og sjåfør

