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Bli med Oslo-Filharmoniens Venner til  

 

London 

2. – 5. juni 2022 

 

 

 

På vår reise til London har du mulighet til å få med deg både historie, kunst 

og kultur i tillegg til shopping og mange spennende matopplevelser i løpet 

av denne helgen. 

Og dette på toppen av høydepunktet som naturligvis vil være Oslo-

Filharmoniens Sibelius-konsert i the Barbican Hall, London. 

 

I London bor vi på samme hotellet som Oslo-Filharmonien. Det befinner seg 

i den vestlige delen av storbyen. Vi legger opp til et spennende program – 

med skandinavisktalende guide som tar oss med på bytur – utstyrt med 

ørepropper og OysterCard – og vi reiser med Tube og buss for å komme 

frem til stedene guiden ønsker å vise oss. Ett av høydepunktene blir Royal 

Albert Hall hvor vi får en omvisning -og vi skal også blir servert en smakelig 

lunsj underveis.  
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Torsdag 2. juni: Oslo – London (M)  

  Avreise med fly fra Oslo til London/Gatwick med Norwegian. Flyet går fra Oslo kl. 

17.45 og lander på Gatwick kl. 19.05 etter å ha stilt klokken en time tilbake. 

Gruppen blir møtt av en guide som viser vei til bussen, og vi kjører da direkte til 

hotellet for innsjekk. 

Vi skal bo på Holiday Inn London – Kensington High Street, og dette ligger kun 

2 minutters gange fra 

Kensington High Street. 

Hotellet har rom med 

klimaanlegg, eget bad og 

kostnadsfri tilgang til 

treningsstudioet. Hotellet 

har spa-senter og en 

døgnåpen resepsjon. 

Hyde Park ligger 10 minutters gange unna.  

De romslige rommene på Holiday Inn London Kensington High St. har satellitt-TV, 

teppegulv, tremøbler, egen safe samt kaffe- og tekoker. 

High Street Kensington T-banestasjon, med forbindelse til Wimbledon og 

Hammersmith, ligger 150 meter unna. Kjente Museum Mile og Earl's Court ligger 

under 15 minutters gange fra Holiday Inn London Kensington High Street. 

Boulevard Restaurant serverer varm frokostbuffé hver dag, og du kan nyte 

moderne europeiske retter til middag. Salongbaren serverer drikke, lette lunsjer 

og ettermiddagste i en avslappet atmosfære. 

 

 Felles middag om kvelden. Siden det blir en relativt sen ankomst, legger vi opp til 

en 2-retters middag. Før/etter middagen blir vi bedre kjent med hverandre og det 

blir gitt informasjon om programmet for denne storbyhelgen. 

 

Fredag 3. juni: London - bysightseeing (F+L) 

 Frokost på hotellet. I formiddag kommer vår skandinavisktalende guide til hotellet 

for å hente gruppen. Som nevn i innledningen – vi benytter oss av OysterCard 

(billett til alle busser/T-baner i indre London) for å komme oss rundt i byen. 

Guiden har mikrofon – og alle blir utstyrt med ørepropper slik at alle skal kunne 
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høre guiden godt, selv om vi 

ikke står tett sammen til 

enhver tid.  

Underveis legger vi opp til 

en enkel lunsj (inkludert) på 

en koselig restaurant. 

Besøk i Royal Albert Hall 

med omvisning står også på 

agendaen denne dagen. 

   På kvelden er det konsert med Oslo-Filharmonien. The Barbican Hall ligger i 

The City of London-distriktet, så vi ordner med felles transport til/fra hotellet her.  

Etter konserten beveger vi oss tilbake til hotellet, slik at vi får muligheten til å 

treffe mange av musikerne og mingle.  

Middag på egenhånd. 

 

Lørdag 4. juni: London – dag på egenhånd (F) 

 Frokost på hotellet. Dagen og kvelden til egen disposisjon.  

I dag kan være dagen til å utforske byen litt på egenhånd – eller reiseleder vil ta 

dere med på en spontan tur British Museum, eller til Tower of London og Tower 

Bridge for omvisning? Noen ønsker kanskje en tur på berømte Oxford Street for 

litt shopping? Eller kjenne litt på det historiske suset rundt Parlamentet, 

Westminster Abbey, Downing Street nr. 10 og Buckingham Palace? Mulighetene 

er mange. 

Lunsj og middag på egenhånd. 

 

Søndag 4. juni: London - Oslo (F)  

 Frokosten kan nytes i fred og ro denne morgenen, dersom ønskelig. 

Denne dagen er også til fri disposisjon – og det man ikke rakk den ene dagen, 

kan man kanskje få til i dag? 

Utsjekk på hotellet er ca. kl. 12 – men bagasjen kan stå til oppbevaring i 

resepsjonsområdet frem til avreise. Bussen henter oss utenfor hotellet ca. kl. 

16.00. Avreise fra Gatwick-flyplassen med Norwegian kl. 19.45 – med ankomst 

Gardermoen kl. 22.50. 
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Pris          

Kr 10 995,- per person i dobbeltrom 

Kr 3 175,- i tillegg for enkeltrom under hele oppholdet 

Prisen inkluderer 

• Fly Oslo – London/Gatwick t/r m/8kg håndbagasje og 1 koffert à maks 23kg 

• Transport til og fra flyplass 

• Opphold 3 netter i delt dobbeltrom på godt turistklassehotell 

• Frokost 

• Velkomstmiddag på hotellet restaurant 

• Sightseeing i London m/skandinavisktalende guide 

• OysterCard (kan benyttes under hele oppholdet i London) 

• Omvisning på Royal Albert Hall 

• Lunsj i forbindelse med sightseeingen 

• Billett til konsert med Oslo-Filharmonien 

• Norsk reiseleder med på reisen 

Prisen inkluderer ikke  

• Drikke til inkluderte måltider 

• Reise- og avbestillingsforsikring  

• Eventuelle innganger og utflukter som bestilles på turen    

Prisen er basert på  

• Priser, skatter/avgifter og valutakurser per 31. jan 22 

• 18 betalende deltakere  

 

Betingelser og bestilling 

Bestilling må skje før 15. februar 2022 – og det er begrenset med antall plasser. Dersom det blir 

flere påmeldte enn plasser, vil vi forsøke å utvide gruppen, men de første som melder seg på får 

først plass. Send bestilling til torgeir@thevibe.no og oppgi fullt navn på den/de reisende samt 

telefonnummer og om det ønskes dobbelt- eller enkeltrom. Oppgi også ev. matallergier. 

Ved bestilling vil det faktureres et depositum på kr 2 500,- per deltaker. 

Sluttbetaling 2 måneder før avreise. 
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Avbestilling mot gebyr 

Ved avbestilling før avreise gjelder følgende gebyrer: 

Fra 105 til 65 dager før avreise utgjør gebyret hele det innbetalte depositumsbeløpet 

Fra 64 til 36 dager før avreise utgjør gebyret 50 % av reisens pris 

Under 36 dager før avreisedato utgjør gebyret 100 % av reisens pris. 

Det gis ingen refusjon dersom den reisende mangler nødvendige papirer for å delta på reisen.  

 

 

Når det gjelder rett til avbestilling knyttet til covid-19, gjelder per i dag – i hovedsak – følgende, men det er 

viktig å sjekke nøye med eget forsikringsselskap. Regler kan variere – og ikke minst endres. 

• Hovedregelen er at reiseforsikringen dekker avbestilling dersom reisemålet var uten reiseråd da 

bestillingen ble foretatt og det igjen blir innført reiseråd som er gyldig på tidspunktet for avreisen.   

• Forsikringen dekker ikke reiser som avbestilles på grunn av frykt for smitte eller endring i 

smittesituasjonen på reisemålet uten at det blir utstedt et reiseråd  

• Forsikringen dekker ikke reiser som avbestilles som følge av innreisenekt på reisemålet.  

• Forsikringen dekker dersom man får covid-19 før avreise. Dette regnes som akutt sykdom før 
avreise. 

Reiseforsikringen dekker med andre kun avbestilling dersom UD innfører reiseråd til destinasjonen dere 

skal til.  

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/reiserad_land/id2589040/

