
 

TEATER OG TURER HØSTEN 2023 

MISS SAIGON 
Folketeateret torsdag 7. september kl 19.30. Kr. 630,- 

 

Miss Saigon er skrevet av skaperne bak Les Misérables, Claude-Michel 
Schönberg og Alain Boublil, og settes for første gang opp som en 
storskalaproduksjon i Norge. Miss Saigon er en gripende musikal med 
en sterk historie og vakker musikk. Musikalen tar oss med til Saigon 
under Vietnamkrigen på 1970-tallet. 
Her vitner vi forbudt kjærlighet mellom den amerikanske soldaten Chris 
og den foreldreløse, vietnamesiske jenta Kim - som blir tvunget til å 
jobbe på baren og bordellet «Dreamland». 
Krigens kaos skaper hjerteskjærende dramatikk, og historien er 
dessverre evig aktuell. Forestillingen har en storslått scenografi, mektig 
musikk, og er den mest ambisiøse produksjonen fra Scenekvelder til nå. 
Vi gleder oss stort til denne oppsetningen høsten 2023! 
 

Påmelding til Hege R Lunde på mail: hegereimertz@gmail.com Betaling 

innen 4. januar 2023 til bankkonto 1286.47.14488 

 

 

mailto:hegereimertz@gmail.com


 

Liguria, den Italienske Blomsterriviera 

- med utflukt til den Franske Riviera 
Liguria er en av Italias minste regioner, men stor på opplevelser! Kystregionen 

strekker seg langs kysten nord for Cinque Terre og vestover mot Den Franske 

Riviera. Her har det vært en fargerik tradisjon for blomsterproduksjon i over 100 år, 

derav navnet «Blomsterrivieraen».   

På Den Franske Riviera ligger de kjente byene Cannes, Nice og Monte Carlo som 

perler på en snor.  

Mandag 11. September Nice – Cannes - San Remo 

Oppmøte på Oslo Lufthavn Gardermoen kl. 08.00 for flyreise direkte til Nice. 

Avreise med Norwegian DY1404 kl. 10.00 - med ankomst Nice kl. 12.55.  

Guide møter ved ankomst og sammen kjører vi til en lokal restaurant i området, 

for dagens lunsj. Etter lunsj fortsetter vi til Cannes, som ligger ca. 40 minutter vest 

for Nice. Her får vi en sightseeing i denne byen som er både glamorøs og eksklusiv, 

men som samtidig forbindes med småbysjarm. Nede ved havnen ligger 

lystyachtene side om side med de lokale fiskebåtene.  

Etter sightseeing i Cannes setter vi kursen over grensen til den Italienske 

Blomsterriviera og San Remo, som betraktes som områdets «hovedstad»  

(kjøretid ca. 1t 45 min.). Her skal vi bo på Grand Hotel Londra. 

www.londrahotelsanremo.it.  Hotellet ligger ved strandpromenaden i San Remo, 

ca. 1 km fra bysenteret.  Felles middag på hotellet om kvelden. 

 

Tirsdag 12. September  San Remo og Dolce Acqua 

Etter frokost drar vi på dagens utflukt. 

Vi starter med en sightseeing i San Remo. Vi får se den gamle bydelen «la pigna», 

med de smale gatene og små torgene, og den nyere bydelen med sine elegante 

gater, parker og hageanlegg. Vi fortsetter til middelalderbyen Dolce Acqua som 

ligger ca. 20 km fra San Remo. Slottet fra 1200-tallet dominerer bybildet og vi 

besøker det historiske sentrum med gallerier og souvenirbutikker.  

Vi får servert en felles lunsj her før vi til avtalt tid returnerer til San Remo.  

http://www.londrahotelsanremo.it/


 
Felles middag på hotellet om kvelden. 

(Vi gjør oppmerksom på at mye av sightseeingen denne dagen foregår til fots.) 

 

Onsdag 13. September  Utflukt til fyrstedømmet Monaco  

Dagens utflukt går over grensen til Frankrike og den berømte rivieraen. Her besøker vi Monaco, en av 

verdens minste stater og Monte Carlo som er en bydel i Monaco. Vi starter med et besøk i den 

moderne delen av byen hvor det berømte Casinoet ligger. Vi fortsetter til den gamle bydelen og her 

ligger blant annet Parlamentet, Saint Martin Garden og den flotte katedralen. Her ligger også 

Grimaldi Palasset som opprinnelig er en festning fra det trettende århundre og som i dag brukes som 

bolig for fyrstefamilien. Vi spiser felles lunsj i løpet av utflukten og vi setter av litt tid til å kunne se 

seg om på egenhånd i denne sjarmerende lille staten. Vi returnerer til hotellet i San Remo til avtalt 

tid. 

Dersom tiden strekker til kan vi gjøre et kort stopp i Menton, som ligger like ved grensen. Felles 

middag på hotellet.  

 

Torsdag 14. September  Egne opplevelser i San Remo  

Dagen er satt av til å oppleve San Remo på egenhånd. Det anbefales å ta en rusletur i den gamle 

bydelen  

La Pigna, med alle sine steinhus, overdekte passasjer og små torgplasser. Her finner man også 

interessante museer og fine parker. Områdene Giardini Regina Elena og Medieval Centre of the Pigna 

er også steder i gamlebyen som er verdt et besøk. Lunsj i egen regi i dag.  

I kveld blir det felles middag på en hyggelig restaurant i San Remo. 

Transport ikke inkludert og gangavstand ca. 1 km.   

 

Fredag 15. september  San Remo – Nice – Oslo 

Frokost og utsjekk. Ca. kl. 08.30 blir det busstransport til Nice sammen med en guide. 

I Nice får vi en sightseeing hvor vi får se noen av de mest kjente områdene av byen, samt den kjente 

hovedgaten «Promenade des Anglais og havnen. Vi tar en kort gåtur i den gamle bydelen som er 

svært sjarmerende med sine små og særegne butikker.   

Til avtalt tid reiser vi ut til flyplassen hvor det er avgang med fly til Oslo.  

Fly med Norwegian DY1405 kl. 13.35, ankomst Oslo Lufthavn kl. 16.25. 

 



 
Pris pr. person   kr. 14 100,- ved min. 25 betalende deltagere 

   Kr. 14 850,- ved min. 20 betalende deltagere 

Prisen inkluderer  Fly Oslo – Nice t/r  

 Flyskatter (ca. kr 438,- pr. person pr. 16/2-23) 

4 overnattinger i standard dobbeltrom på 4* hotell  

4 frokoster og 3 x 3-retters middager på hotellet 

3 x 3-retters lunsjer og 1 x 3-retters middag på restaurant 

1 glass vin/øl / mineralvann til alle lunsjer og middager 

Utflukter som beskrevet med buss og guide *) 

Busstransport og guide t/r flyplass-hotell 

   *) Skandinavisktalende lokalguider om mulig, ellers engelsktalende 

Tillegg for enkeltrom kr. 2 350,- (dobbeltrom som enkeltrom) 

Tillegg byskatt  Euro 1 p.p. pr. døgn må betales på hotellet.  

Tillegg for Superior rom med sjøutsikt; ca. kr. 450,- pr. rom pr. natt (på forespørsel) 

 

Avbestillingsregler: Ved avbestilling f.o.m. 01.06.2023 t.o.m. 10.07.2023 belastes depositum kr 2 

500,- pr. person Ved avbestilling f.o.m. 11.07.2023 t.o.m. 09.08.2023 belastes 50 % av turprisen pr. 

person. Ved avbestilling f.o.m. 10.08.2023, manglende oppmøte eller kunden mangler de 

nødvendige papirer for gjennomføringen av reisen, belastes 100 % av turprisen pr. person. 

Bestiller man en gruppereise av Peer Gynt Tours, klima kompenserer vi for alle 

gruppebilletter vi kjøper på fly.   Les mer her 

https://www.peergynt.com/klimakompensering  

Tilbudet er basert på en valutakurs € 1 = NOK 10,50. Vi tar forbehold om prisjustering som følge av 
endringer i valutakurs, skatter, avgifter og transportpriser.  

 

Bindende påmelding på PUSK-møte eller til Reidun Skåring,  reidsk@online.no  med navn som i 

passet, samt fødselsdata og depositum kr 2.500,- til konto 1286.47.14488 innen 30.05.2023.   

Restbeløp innbetales innen 30.06.2023. 

 

https://www.peergynt.com/klimakompensering
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