
Studietur til Wien, Bratislava og 
Budapest 
Koordinert av Internasjonalt Forum 

Reisetidspunkter og overnatting 

Avreise fra Gardermoen søndag 22.november kl. 11.35. Gruppepris, min 10 personer.  

Møt opp på flyplassen i god tid før avgang. Ankomst Wien kl. 14.05. Vi bruker offentlig 

transport inn til sentrum og hotell Austria Trend(4*), pris euro 575 for 10 pers, en natt. 

Tog til Bratislava mandag 23. november om kvelden. Tog hver time. Billett kjøpes på 

stasjonen. 14 euro pr/pers. Buss koster ca 8 euro. Ankomst Bratislava etter vel en time. 

Vi går fra jernbanestasjonen, de som vil kan ta taxi, til hotell Skaritz, (4*), pris for 10 

personer, med frokost, ca 1200 euro for 3 netter. Tog til Budapest torsdag 26.november. 

Avstanden er 162 km. 2t 30 min. Pris mellom 25-30 euro. I Budapest sjekker vi inn på 

hotell Marmara, pris ca. euro 775 for 10 pers i to netter. Avreise Budapest til Oslo 

28.november kl. 15.57. Gruppereise. I Oslo 18.20. Vi tar taxi til flyplassen i Budapest. 

Hvis noen vil ha et par dager ekstra i Wien eller Budapest så er det mulig. Nedenfor står 

program for turen. Det kan skje endringer (!) - pågrunn av uforutsette hendelser. Men 

kommer du med godt humør og fleksibel innstilling vil det nok bli bra.  

Husk gyldig reiseforsikring! 

 

 

 

 

 

            Bratislavsky Hrad 

            (Bratislava slott),  

               malt av lokal  

                    kunstner.  
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WIEN 

PROGRAM: 

•   Søndag ettermiddag og kveld til å titte på Wien sentrum og julemarkedet. 

● Mandag kl 09.00: Besøk hos OSSE.                                                                                            

Kl 12.00: Besøk i den norske ambassaden.                                                                                  

Kl 14-16: Besøk hos sosialdemokratene i Østerrike.                                                                    

Kl 18: Tog til Bratislava. Ankomst kl 19.00. Innsjekk hotellet i Gamlebyen. Kvelden til å titte litt 

rundt i Gamlebyen og spise middag.  

POLITISK situasjon: 

Østerrike er en republikk med utstrakt selvstyre til delstatene, grunnlagt 1918. 

Politikken har i hele etterkrigstiden vært dominert av det konservative sentrumspartiet ÖVP 
(Österreichische Volkspartei) og det sosialdemokratiske partiet SPÖ (Sozialdemokratische 
Partei Österreichs).  

SPÖ er et tradisjonelt sosialdemokratisk parti med sterke bånd til fagbevegelsen (Kammer für 
Arbeiter und Angestellte).  

Etter valget 2019 ble det dannet en koalisjonsregjering av ÖVP og Die Grünen med 33-åringen 
Sebastian Kurz (ÖVP) som kansler og Werner Kogler (Die Grünen) som visekansler.  

Die Grünen venstreorientert med et spesielt fokus på miljøvern, samt minoritetsrettigheter og 
«økososiale» skattereformer.  

Klima og skjerpet innvandringspolitikk er på dagsordenen. En annen viktig sak for regjeringen 
er skattekutt. Inntektsskatten for lavtlønnede senkes fra 25 til 20 prosent. 

Kurz var også forbundskansler fra 2017 til 2019. i mai 2019 måtte han gå av som 
forbundskansler etter et mistillitsvotum. Det politiske hendelsesforløpet startet med en skandale 
(Ibiza-affæren) som rammet hans koalisjonspartner, partiet FPÖ. 

 

INFO om byen: 

Wien er Østerrikes hovedstad og største by. Den ligger ved Donau og har ca. 1,86 millioner 
innbyggere. Wien er også en egen østerriksk delstat (siden 1921), som er fullstendig omsluttet 
av delstaten Niederösterreich.  

Det er en betydelig industri i byen, som likeledes er et viktig sentrum for kultur og vitenskap.  

Universität Wien ble grunnlagt i 1365. Byen har flere faghøyskoler, det østerrikske 
nasjonalbibliotek, verdensberømte muséer, teatre og operaer, blant annet Burgtheater og 
Staatsoper.  

Byen er en betydelig turistby og et viktig trafikknutepunkt. Den er sete for mange internasjonale 
organisasjoner, som OPEC og Det internasjonale atomenergibyrået, og er dessuten den fjerde 
FN-byen ved siden av Genève, Nairobi og New York.  

https://no.wikipedia.org/wiki/Sosialdemokratisk
https://no.wikipedia.org/wiki/Kammer_f%C3%BCr_Arbeiter_und_Angestellte
https://no.wikipedia.org/wiki/Kammer_f%C3%BCr_Arbeiter_und_Angestellte
https://no.wikipedia.org/wiki/Milj%C3%B8vern
https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98sterrike
https://no.wikipedia.org/wiki/Donau
https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98sterrikes_delstater
https://no.wikipedia.org/wiki/1921
https://no.wikipedia.org/wiki/Nieder%C3%B6sterreich
https://no.wikipedia.org/wiki/Industri
https://no.wikipedia.org/wiki/Kultur
https://no.wikipedia.org/wiki/Vitenskap
https://no.wikipedia.org/wiki/Universitetet_i_Wien
https://no.wikipedia.org/wiki/1365
https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98sterrikes_nasjonalbibliotek
https://no.wikipedia.org/wiki/Opera
https://no.wikipedia.org/wiki/Wiener_Staatsoper
https://no.wikipedia.org/wiki/OPEC
https://no.wikipedia.org/wiki/Det_internasjonale_atomenergibyr%C3%A5et
https://no.wikipedia.org/wiki/De_forente_nasjoner
https://no.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A8ve
https://no.wikipedia.org/wiki/Nairobi
https://no.wikipedia.org/wiki/New_York
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Wien har en indre middelaldersk kjerne som inntil midten av 1800-tallet var omgitt av 
festningsverk. Festningsverket var blitt bygget ut i løpet av det 15. og 16. århundre for å holde 
fienden ute, i første rekke tyrkerne. Dette førte til at byen etter hvert holdt på å bli kvalt. Et av 
byens problemer var at det ikke fantes noen naturlige gjennomfartsveier mellom bykjernen og 
omlandet, til den bebyggelse som var grodd opp der. I 1857 gav keiser Frans Josef sin tillatelse 
til at befestningene i en bredde av 600 meter kunne rives, og en fikk frigjort et enormt 
byggeområde. Ringstraße, som området ble kalt, fungerte ikke bare som et overgangsområde 
mellom sentrum innenfor og arbeiderbydelene utenfor. Det hadde også en militær funksjon i 
tilfelle opptøyer, og kaserner ble plassert strategisk på strekningen.  

Blant de kulturhistorisk mest betydningsfulle bygninger i bykjernen, kan særlig nevnes 
domkirken Stephansdom, keiserens tidligere residens Hofburg, det keiserlige lystslott 
Schönbrunn, slottet Belvedere, foruten rådhuset og parlamentsbygningen. Naturparken Prater 
med forlystelseområde er også berømt.  

 

 

BRATISLAVA 

PROGRAM: 

• Mandag kveld, 23/11. Innsjekk forhåndsbestilt hotell. Spise middag ute. 

● Tirsdag 24/11 kl 09.30. Besøk i den norske ambassaden med info om den politiske 

situasjonen i landet.                                                                                                                       

Kl 11:00: Besøker vi det sosialdemokratiske partiet i Slovakia.                                                    

Kl 12:30 》og utover ettermiddagen, besøk på Julemarkedet, bli kjent i Gamlebyen.                                                                                                                            

Tog til Budapest fra hovedbanestasjonen, 26.november, kl 9.57. 

POLITISK situasjon: 

Slovakia er republikk. Fram til 1993 var landet en del av Tsjekkoslovakia. Det bor ca.5,5 

millioner i landet. Språk: slovakisk og ungarsk. Dagens president heter Zuzana Caputova, som 

har sin politiske bakgrunn som miljøaktivist. Hun er 46 år, skilt, to døtre, advokat, valgt til 

president i mars 2019, på løfter om å bekjempe korrupsjon og styrke homofiles rettigheter. 

Påståtte forbindelser mellom slovakiske politikere, les Smer-SD, og italiensk mafia fikk folk til å 

vende ryggen til det styrende partiet de siste 14 årene, Smer-SD, det sosialdemokratiske 

partiet. Et mord på en journalist og hans forlovede, som skulle publisere en artikkel om 

ovennevnte forbindelser, kastet mistanken mot det sosialdemokratiske partiet, eller krefter nær 

partiets ledelse.  

Landet styres i dag av en Sentrum-Høyre allianse, OLANO. Anti-korrupsjons arbeid er deres 

hovedmål. Statsministeren heter Peter Pellegrini. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Middelalderen
https://no.wikipedia.org/wiki/Tyrkia
https://no.wikipedia.org/wiki/1857
https://no.wikipedia.org/wiki/Frans_Josef_I_av_%C3%98sterrike-Ungarn
https://no.wikipedia.org/wiki/Ringstra%C3%9Fe
https://no.wikipedia.org/wiki/Stefansdomen
https://no.wikipedia.org/wiki/Hofburg
https://no.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nbrunn
https://no.wikipedia.org/wiki/Belvedere
https://no.wikipedia.org/wiki/Prater
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INFO om byen: 
Bratislava (tysk: Pressburg; ungarsk: Pozsony) er hovedstaden i Slovakia, og med sine ca 
450 000 innbyggere også landets største by. Byen ligger helt vest i landet, rett ved grensen 
til Østerrike og Ungarn. Byen er delt i to av elven Donau. 
Bratislava er Slovakias politiske, kulturelle og økonomiske sentrum. Det er sete til den 
slovakiske presidenten, parlamentet og regjeringen. Byen er også hjemsted for 
flere universiteter, museer, teatre, gallerier og andre viktige økonomiske, kulturelle og 
utdanningsmessige institusjoner. Hovedkvarterene for mange av Slovakias større virksomheter 
og finansielle institusjoner ligger også i Bratislava. 

                              

Byens historie er blitt kraftig påvirket av forskjellige folkeslag, inkludert østerrikere, tsjekkere, 
tyskere, ungarere, jøder og slovaker. Pressburg/Pozsony var en del av Ungarn fra 907 til 1918. 
Den var Kongedømmet Ungarns hovedstad fra 1536 til 1784, og en del av det habsburgske 
monarkiet fra 1526 til slutten av første verdenskrig. Den var ungarsk kroningsby mellom 1563 

og 1830, og sete for den ungarske riksdagen fra 1542 til 1848. I 1919 ble byen en del av 
Tsjekkoslovakia, og dagens navn ble innført. Mellom 1939 og 1945 var den hovedstad i staten 
Slovakia, som ble opprettet på tysk initiativ i 1938. Deretter ble den igjen tsjekkoslovakisk, før 
den igjen ble hovedstad i Slovakia i 1993. Legg merke til at sosialdemokraten Alexander 
Dubcek, en av lederne for opprøret i Tsjekkoslovakia kom fra Bratislava. Han flyttet senere 
hjem og var en periode leder for sosialdemokratene i Slovakia. 
Presidentpalasset i Bratislava ( vi går rett forbi presidentboligen på vei fra/til 
jernbanestasjonen)er en av byens attraksjoner. Men det mest dominerende bygget er uten tvil 
Bratislavsky Hrad – Bratislava slott – som ligger på en høyde med utsikt over hele byen. 

Bratislava har en malerisk gamleby med mange kulturelle institusjoner. Den er preget av en 
rekke folkeslag, ungarere, tyskere (østerrikere) og slovaker, foruten av sine mange romfolk. 
Vi bor og utforsker Gamlebyen i Bratislava. Utenfor Gamlebyen bærer Bratislava preg av 
gammel kommunistisk byggestil og arkitektur. Julemarkedet ligger sentralt i Gamlebyen. 
 

 

BUDAPEST 

PROGRAM: 

https://no.m.wikipedia.org/wiki/Tysk
https://no.m.wikipedia.org/wiki/Ungarsk
https://no.m.wikipedia.org/wiki/Slovakia
https://no.m.wikipedia.org/wiki/%C3%98sterrike
https://no.m.wikipedia.org/wiki/Ungarn
https://no.m.wikipedia.org/wiki/Donau
https://no.m.wikipedia.org/wiki/Slovakias_presidenter
https://no.m.wikipedia.org/wiki/Slovakias_presidenter
https://no.m.wikipedia.org/wiki/Universitet
https://no.m.wikipedia.org/wiki/907
https://no.m.wikipedia.org/wiki/1918
https://no.m.wikipedia.org/wiki/Konged%C3%B8mmet_Ungarn
https://no.m.wikipedia.org/wiki/1536
https://no.m.wikipedia.org/wiki/1784
https://no.m.wikipedia.org/wiki/1526
https://no.m.wikipedia.org/wiki/1919
https://no.m.wikipedia.org/wiki/Bratislava_slott
https://no.m.wikipedia.org/wiki/Ungarn
https://no.m.wikipedia.org/wiki/Tyskland
https://no.m.wikipedia.org/wiki/%C3%98sterrike
https://no.m.wikipedia.org/wiki/Fil:Bratislava_Panorama_R01.jpg
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• Ankomst Budapest, 26.november, omkring lunchtider. Innsjekk hotellet. Titte på byen.   

 

Fredag 26. november: 

Møter med den norske ambassaden. Tidspunkt senere. Møte med ungarske sosialdemokrater. 

Tidspunkt senere. Evt møte med rød/grønn politisk bevegelse. 

Sightseeing:  

• Det store julemarkedet  

• Parlamentet og de jødiske skoene på elvebredden utenfor  

• Rundtur med buss i byen. Hvis tid til det. 

• St Stefan Basilika  

• Broene  

• Terrorens hus. 

Kl 20.00: Gruppa spiser ute sammen på en bedre restaurant. 

Kl 15.57, dagen etter, lørdag 27.november, går flyet til Oslo. Drosjer til flyplassen. Handle på 

formiddagen. 

UNGARNs historie er preget av at Ungarn ligger i hjertet av det gamle Europa. Ungarn har vært befolket av 
mange folkeslag, bl a  keltere, romere, hunere, slavere i folkevandringstiden. På slutten av 800-
tallet kom madjarske (ungariske) stammer østfra, og disse ble samlet i ett rike av kong Stefan I den hellige i 
år 1001, samtidig som han bekjente seg til kristendommen. 

Ungarns storhetstid var på 1300- og 1400-tallet, før størstedelen av landet på 1500-tallet ble erobret av Det 
osmanske rike. Samtidig arvet Huset Habsburg den ungarske kongekronen, og Ungarn kom derfor i 
personalunion med Østerrike. I 1867 ble dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn dannet. Drapet på den 
østerriksk-ungarske tronfølgeren Franz Ferdinand i Sarajevo i 1914 førte til utbruddet av den første 
verdenskrig, som Østerrike-Ungarn tapte. Ungarn ble skilt fra Østerrike og måtte 
ved Versaillestraktaten avstå mer enn halvparten av sine landområder til nabolandene. 
En kommunistisk oppstand førte til dannelsen av en kortlivet rådsrepublikk, før en motrevolusjon gjeninnførte 
monarkiet, men uten konge.  

Landet deltok i den andre verdenskrig på tysk side og ble etter krigen okkupert av Sovjetunionen, som 
innsatte et Moskva-vennlig regime. Det styrte landet diktatorisk frem til Sovjetunionens sammenbrudd i 1989. 
Et ungarsk opprør i 1956 ble brutalt slått ned av sovjetiske tropper, men regimet ble gradvis mindre 
undertrykkende i årene som fulgte. 

 

POLITISK kortinfo: 

10 mill. innbyggere (2011) republikk. Statsminister: Viktor Orban, President: Janos Ader.  

Det første frie parlamentsvalg ble holdt i mai 1990. De revitaliserte og reformerte kommunistene fikk svak 

oppslutning. Populistene, sentrumshøyre og liberale partier gjorde det best med Demokratisk Forum (MDF) 

som vant 43 % av setene i parlamentet og Fridemokratene(SZDSZ) som tok 24 %. Under statsminister 

József Antall dannet MDF en koalisjonsregjering av sentrumshøyre sammen med det uavhengig 

småbrukerpartiet (FKGP) og Kristendemokratenes folkeparti (KDNP), som hadde 60 % majoritet i 

parlamentet. Opposisjonen besto av partier som SZDSZ, Sosialistene (MSZP), og Alliansen av unge 

demokrater (Fidesz). Péter Boross overtok som statsminister i desember 1993. Koalisjonsregjeringen 

Antall/Boross oppnådde et velfungerende parlamentarisk demokrati og la grunnlaget for en 

fri markedsøkonomi, noe som førte til en midlertidig reduksjon av levestandarden under omstillingen til en 

markedsøkonomi. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Ungarn
https://no.wikipedia.org/wiki/Europa
https://no.wikipedia.org/wiki/Keltere
https://no.wikipedia.org/wiki/Romere
https://no.wikipedia.org/wiki/Hunere
https://no.wikipedia.org/wiki/Slavere
https://no.wikipedia.org/wiki/Folkevandringstiden
https://no.wikipedia.org/wiki/800-tallet
https://no.wikipedia.org/wiki/800-tallet
https://no.wikipedia.org/wiki/Madjarer
https://no.wikipedia.org/wiki/Stefan_I_av_Ungarn
https://no.wikipedia.org/wiki/1001
https://no.wikipedia.org/wiki/Kristendom
https://no.wikipedia.org/wiki/1300-tallet
https://no.wikipedia.org/wiki/1400-tallet
https://no.wikipedia.org/wiki/1500-tallet
https://no.wikipedia.org/wiki/Det_osmanske_rike
https://no.wikipedia.org/wiki/Det_osmanske_rike
https://no.wikipedia.org/wiki/Huset_Habsburg
https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98sterrike
https://no.wikipedia.org/wiki/1867
https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98sterrike-Ungarn
https://no.wikipedia.org/wiki/Franz_Ferdinand_av_%C3%98sterrike-Este
https://no.wikipedia.org/wiki/Sarajevo
https://no.wikipedia.org/wiki/1914
https://no.wikipedia.org/wiki/Den_f%C3%B8rste_verdenskrig
https://no.wikipedia.org/wiki/Den_f%C3%B8rste_verdenskrig
https://no.wikipedia.org/wiki/Versaillestraktaten
https://no.wikipedia.org/wiki/Kommunisme
https://no.wikipedia.org/wiki/Den_andre_verdenskrig
https://no.wikipedia.org/wiki/Sovjetunionen
https://no.wikipedia.org/wiki/Moskva
https://no.wikipedia.org/wiki/Diktatur
https://no.wikipedia.org/wiki/1989
https://no.wikipedia.org/wiki/1956
https://no.wikipedia.org/wiki/Magyar_Demokrata_F%C3%B3rum
https://no.wikipedia.org/wiki/Szabad_Demokrat%C3%A1k_Sz%C3%B6vets%C3%A9ge_%E2%80%93_a_Magyar_Liber%C3%A1lis_P%C3%A1rt
https://no.wikipedia.org/wiki/Magyar_Szocialista_P%C3%A1rt
https://no.wikipedia.org/wiki/Fidesz
https://no.wikipedia.org/wiki/Fidesz
https://no.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ter_Boross
https://no.wikipedia.org/wiki/Markeds%C3%B8konomi
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I mai 1994 kom sosialistene tilbake ved å vinne flertallet av stemmene og 54 % av setene etter en valgkamp 

som hovedsakelig la vekt på økonomiske saker og den betydelige nedgangen i levestandard. Velgerne 

fjernet til-høyre-for-sentrum-koalisjonen. Den nye regjeringen fulgte en utenrikspolitikk med det mål å 

integrere Ungarn i Europa og oppnå forsoning med nabolandene, men hverken invitasjonen til å bli medlem 

av NATO eller bedringen i økonomien sikret regjeringen gjenvalg. Det var misnøye med tempoet i den 

økonomiske gjenreisningen, den økende kriminaliteten, forsøket på å ta opp igjen den upopulære planen om 

å bygge en dam i Donau, og flere enkeltsaker med regjeringskorrupsjon. Alt dette overbeviste velgerne i 

mai 1998 om å endre kurs til sentrum-høyre-partiene. 

Fidesz fikk et flertall av plassene i parlamentet og dannet et forbund med Småbrukerne og Demokratiske 

Forum. Den nye regjeringen, ledet av den 35 år gamle statsministeren Viktor Orbán, lovte å stimulere en 

hurtigere vekst, få inflasjonen til å flate ut, og senke skattene. Selv om Orbán-administrasjonen førte den 

samme utenrikspolitikken som de tidligere regjeringene, var den langt mer åpen i sitt forsvar for 

minoritetsrettighetene til etniske ungarere i utlandet enn de tidligere regjeringene. I 2002 ble det besluttet at 

Ungarn sammen med ni andre land skulle bli medlem av Den europeiske union (EU) den 1. januar 2004. 

 I april 2003 holdt Ungarn folkeavstemning om medlemskap i EU, og 83 % av velgerne sa Ja etter at 45 % av 

befolkningen hadde avgitt stemme. Etter at EU aksepterte Ungarn som mulig medlem, gikk fire av de ledende 

partiene (MSZP, Fidesz, SZDSZ og MDF) sammen om å etablere en plattform hvor landet kunne tilpasse seg 

med minst mulig økonomisk skade og oppnå mest mulig positive effekter av medlemskapet. 1. mai 2004 ble 

Ungarn medlem av EU. Ved valgene i april 2006 stemte flertallet for første gang i den tredje ungarske 

republikks historie for å beholde den sittende regjeringen. Venstresiden styrket sin posisjon i et forbund med 

MSZP og SZDSZ og fikk 54 % av stemmene og 210 seter mot de tidligere 198. Overraskende var det også 

økende stemmetall for mindre partier som SZDSZ og MDF. Det største konservative partiet Fidesz, som gikk 

sammen med kristendemokratiske partier, vant et betydelig mindre antall, 164 seter av 386 totalt. Det nye 

parlamentet kom sammen i slutten av mai 2006 og den nye regjeringen tilrådte i juni 2006. 

 

 Den ungarske parlamentsbygningen 

Budapest er hovedstad i Ungarn og landets økonomiske, industrielle, politiske og kulturelle sentrum. 

Opprinnelig var Budapest to byer på hver side av Donau, Buda og Pest (uttales Pesjt på ungarsk). De to 

byene ble slått sammen i 1873. Med sin historie og gamle arkitektur er byen et populært reisemål. Byen har 

gjennomgått mye uroligheter gjennom tidene – ikke minst mot slutten av andre verdenskrig, da mer enn 80 % 

av bygningene ble mer eller mindre ødelagt i de langvarige kampene under slaget om Budapest. 

GENERELL om turen: Internasjonalt Forum, en forumsforening i Oslo AP, har hatt ansvar for å 

koordinere flere studieturer med besøk hos partikamerater i andre land. Opp gjennom årene har 

vi vært i bl.a London, Wrochlav/Krakow/Auschwitch, Tunis, København, Berlin, Praha, Paris, 

Stockholm, Midtøsten. Vi gjennomfører turene til selvkost, dvs at hver enkelt betaler det reisen 

koster. Vi tar ingen mellomlegg. Tiden det tar å planlegge, få avtalt møter med politiske aktører 

https://no.wikipedia.org/wiki/NATO
https://no.wikipedia.org/wiki/Donau
https://no.wikipedia.org/wiki/1998
https://no.wikipedia.org/wiki/Viktor_Orb%C3%A1n
https://no.wikipedia.org/wiki/Inflasjon
https://no.wikipedia.org/wiki/Den_europeiske_union
https://no.wikipedia.org/wiki/1._januar
https://no.wikipedia.org/wiki/2004
https://no.wikipedia.org/wiki/Ungarn
https://no.wikipedia.org/wiki/Donau
https://no.wikipedia.org/wiki/Ungarsk
https://no.wikipedia.org/wiki/1873
https://no.wikipedia.org/wiki/Andre_verdenskrig
https://no.wikipedia.org/wiki/Slaget_om_Budapest
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og bestille hotell mm gjøres på dugnad. Hver enkelt har ansvar for seg selv under reisen. Alle 

bør ha egen reiseforsikring. De som melder seg på som interesserte vil bli kontaktet i mai/juni 

for endelig bekreftelse. Vi forstår at korunaviruset er en viss usikkerhetsfaktor akkurat nå, men 

forventer at alt er normalisert til vi reiser. Minimum antall deltakere settes til 10, som er kravet 

som settes til gruppereiser av flyselskapene. Hvis hensiktsmessig kan reiseruten endres.  Priser 

som er oppgitt her er veiledende. Vi vil forsøke å forhandle om bedre priser. Når det gjelder 

flyreisene kan man enkeltvis få priser for eksempel til Wien for kr 399,- men vi vil prioritere å fly 

som en gruppe siden det gir større fleksibilitet mht avbestilling.  

Du kan ringe til: Ellen - tlf 93677691, Asbjørn - tlf 90987828 eller Ørjan - tlf 99090031 for 

ytterligere informasjon. 

Meld din interesse for å være med på epost til: post@internasjonaltforum.no  innen 10.juni. 

Oppgi navn, tlf.nr og epostadresse. 

God tur! 

 

mailto:post@internasjonaltforum.no
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