
Högboleden 33, 774 63 Avesta Tel: 0226-671 30 anna@tobbesresor.se 

 

Resa med VKF till Oslo i 4 dagar 22-25 september 

Reslängd: 4 dagar 

Boende: Scandic St Olavs Plass, https://www.scandichotels.com/hotels/norway/oslo/scandic-

stolavsplass 

Ansvariga från VKF: Gunilla Engvall 070-3104225 och Elleé Thunfeldt 070-9731556 

Dag 1: 22 september 

Vi startar från Västerås runt kl. 9.00, gör lämpliga stopp efter vägen för fika och lunch. På efter-

middagen så anländer vi till vårt hotell Scandic St Olavs Plass och checkar in. På kvällen äter vi en 

gemensam middag på hotellet. 

Dag 2: 23 september 

Efter frukost åker vi till Kistefosen som ligger norr om Oslo, för att se fin konst och skulpturer, se 

https://www.kistefosmuseum.no. Under dagen finns det möjlighet att förse sig med lunch. På 

eftermiddagen så får vi en guidad visning av Den Norske Opera. Denna kväll kan det finnas möjlighet 

att se Giselle, balett med härlig musik. Biljetter till Giselle köps av var och en på 

https://operaen.no/en/Productions/giselle-ballet-oslo-operahouse/! 

Dag 3: 24 september  

Vi börjar dagen med frukost och besöker sedan Munchmuseet, https://www.munchmuseet.no/. 

Därefter är det fritt att strosa omkring på egen hand eller besöka Nasjonalmuseet, 

https://www.nasjonalmuseet.no/,som är nyligen öppnat. Gemensam middag på kvällen. 

Dag 4: 25 september 

Hemresa 

Pris: 4970 kr (för att detta pris ska gälla måste vi minst vara 35 personer) som inkluderar bussresa, 

del i dubbelrum, tre frukostar, två middagar, guidad tur på Operan, entré till Kistefosen samt entré 

till Munchmuseet. Tillägg för enkelrum: 1520 kr. 

Anmälan omgående till Tobbes resor, se nedan, med angivande av bokningsnummer 313146. Sista 

dag för anmälan är den 21/8. Anmälningsavgiften är 800 kr som ska betalas inom 10 dagar efter 

anmälan. Slutbetalning ska vara gjord 15 dagar före avresa, alltså den 6/9. Avbeställningsskydd kan 

beställas innan första betalningen, kostar 300 kr och gäller vid sjukdom med läkarintyg. Viktigt att 

kontrollera egen hemförsäkring, kan ingå där. 

Covidpass kan vara bra att ta med. Just nu finns inga krav eller restriktioner men resan är om tre 

månader. Pass eller ID-kort gäller. Visa och MasterCard fungerar, dock inte Swish. Norge har eget 

system.  
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