
 

  

Cinque Terre 



Cinque Terre har status som nasjonalpark, og ble oppført på Unescos liste over 

Verdensarven i 1997. De fem byene fra nord til sør heter Monterosso, Vernazza, Corniglia, 

Manarola og Riomaggiore, og tilhører den østlige delen av Liguria-regionen. Denne kystlinjen 

består av et svært kupert og utilgjengelig terreng med fjell og klipper som stedvis stuper rett 

ned i havet. De fem byene fikk sitt felles navn på 1500-tallet. Begrunnelsen for Unescos valg 

var den praktfulle og utilgjengelige naturen som mennesker har evnet å tilpasse seg på en 

helt særegen måte gjennom utstrakt terrassert landbruk, med blant annet planting av 

vinstokker og oliventrær. Der terrenget har tillatt det, ble det i middelalderen bygd små byer 

som føyer seg inn i landskapet på en helt særegen måte. Kompakte bosetninger er oppført 

rett på fjellgrunnen med smale, svingete smug og gater, som regel rundt kirker eller 

middelalderborger.  

På grunn av det utilgjengelige landskapet, i praksis bare tilgjengelig fra havet, ble det i 1873 

bygd en jernbanelinje som forbinder de fem byene med La Spezia i sør og Genova i nord. De 

fem byene er forbundet med stier på tre nivåer – Senterio Alto, en gammel krøttersti som 

går langs toppen av klippeskrenten, den midtre stien heter La via dei Santuari og utgjør 

forbindelsen mellom byenes kirker, samt Sentiero Azzzurro – den blå stien som er hugget inn 

i klippene langs havet. Mye av den opprinnelige arkitekturen i disse karakteristiske byene er 

bevart. De fem landsbyene som utgjør Cinque Terre har sitt utspring i senmiddelalderen, på 

1100-tallet. Terrassene i landskapet for jordbruksarealer ble i hovedsak bygd i den gangen, 

etter at de muslimske Sarasenernes angrep fra sjøen hadde opphørt.  

 

Vår reise har utgangspunkt i den Nordligste byen Monterosso hvor vi skal overnatte. Derfra 

gjør vi utflukter til fots, med tog, båt og buss. Vi får oppleve området sammen med en 

lokalkjent, dansk guide som også inviterer oss hjem! Vi får oppleve fantastisk natur, 

spennende matkultur, vinsmaking, maleriske Lucca, som er en av de vakreste byer i Italia, og 

Puccini konsert, for å nevne noe. Det blir også tid til å nye litt strandliv og tid på egenhånd. 



D A G S P R O G R A M Cinque Terre 2016 

 

Å reise med Nordnorsk Pensjonistskole er noe mer, noe annet …   

Når vi på Nordnorsk Pensjonistskole arrangerer kurs der reise er en del av opplegget, krever 
regelverket til Folkehøgskolesystemet som vi arbeider etter, ”at kurset settes inn i en 
pedagogisk sammenheng”, og at det skal gjennomføres ei samling før og etter reisen. 

Samlingen før reisen arrangeres dagene rett før avreise, og de som har reist med oss 
tidligere, vet hvor verdifulle disse forkursene er. Man blir kjent med gruppen, og man får en 
god forsmak på det man skal oppleve. Litt kunnskap om på forhånd gir bedre opplevelser på 
reisemålet. Lengden på forkurset kan variere, alt etter hva slags reise vi skal ut på. Ofte leier 
vi inn en foreleser som gjennom foredrag forbereder oss på opplevelsene som ligger foran 
oss, vi går gjennom praktiske forhold, blir bedre kjent og samles rundt et hyggelig måltid.  
 
Ettersamlingen legges ikke i umiddelbar tilknytning til reisen, men arrangeres som et 
selvstendig arrangement ei tid etter reisen. Vi møtes da for å evaluere og oppsummere 
reisen vi har vært på sammen. 
 
Denne samlingen vil normalt vare én dag, og inkluderer felles lunsj og middag, som alt er 
med i den oppgitte totalprisen i slutten av programmet. Eget program sendes etter 
hjemkomst. 

Oppmøte på Nordnorsk Pensjonistskole utover dagen. (Lunsj og middag inkl.) 
12.00   Forkurset starter  
13.00   Lunsj 
14.00 - 17.45  Forkurs inkludert kaffepause 
18.15   Bussavgang til Hildurs 
19.00   Treretters gourmetmiddag på Hildurs Urterarium 
 

Forkurs fortsetter og buss til Værnes. (Frokost og lunsj inkl.) 
08.00   Frokost 
09.00   Forkurs fortsetter 
12.45   Lunsj 
13.30   Bussavgang til Værnes 



 - Flyreise Værnes, Norge – Linate, Italia. (Frokostpakke og middag inkl.) 

06.15  Avreise fra Værnes med KLM med mellomlanding i Amsterdam 

12.10  Ankomst Linate  

13.00  Bussavgang til Hotell Palme i Monterosso 

17.00  Ankomst hotellet. 

 
Bussturen gjennom Lombardia tar ca. tre timer. Vi stopper underveis for å spise lunsj. (Ikke 
inkludert i prisen). Hotellet vårt ligger i den vestlige delen av Monterosso, og det er bare 100 
m til sandstranden, som er en gratisstrand. Det er sommerrestauranter langs 
strandpromenaden og en stemningsfull middelalderbykjerne. Det er ca. 900 m til 
togstasjonen (o). Monterosso er den nordvestligste av de 5 små fiskelandsbyer i Cinque 
Terre.  

 
Når vi kommer frem til hotellet har vi litt tid til å slappe av, eller se oss litt rundt før vi skal 
spise velkomstmiddag på en typisk, lokal restaurant i byen. Det blir det første møte med det 
spennende liguriske kjøkken! 

Bilder fra Hotell Palme, vår base under reisen. 



 – Vandring til Levanto (Frokost og lunsj inkl.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Første vandring går fra Monterosso til Levanto. Vi skal bruke ca. 3 timer på å vandre i vakre 
omgivelser med blendende utsikt! Når vi ankommer Levanto venter en søndagslunsj med 3 
retter typisk ligurisk mat. Etter maten kan man velge å vandre tilbake til Monterosso, eller 
man kan ta toget fra Levanto til Monterosso.  Avgang med tog f.eks. kl. 15.18, kl. 15.37 og kl. 
16.17 og ankomst i Monterosso ca. 7 minutter senere. 
 

Levanto ligger utenfor Cinque Terre og er en liten, populær by med gode restauranter basert  

på Cittaslow (langsom by) filosofien, hvor man vil leve det gode liv. Her må ting gjerne ta litt 

tid.  Her er butikker og en fin badestrand. Historisk har byen røtter tilbake til middelalderen. 



 - Vandring i området rundt Monterosso. (Frokost, lunsj inkl.) 
Vi vandrer opp i baklandet ved Monterosso hvor det åpner seg en ny utsikt over fjellene og 

havet. Etter ca. 1 time, når vi har forsert ca. 450 høydemeter, belønnes vi med et besøk på 

klosteret Santuario Nostra Signora di Soviore. Her besøker vi kirken og nyter stilheten og 

utsigten, og vi får høre om historien som dateres tilbake til år 629. Vi vandrer videre og 

inntar ligurisk lunsj på Green Quiet på terrassen, før vi skal besøke et typisk agriturismo. Her 

hører vi om livet på landet og betydningen av agriturismo i Italia. Vi tar samme rute tilbake 

til Monterosso, og regner med å bruke ca. 1 time og 30 minutter. For de fjellvandte vandrere 

er det mulig å fortsette turen til Vernazza og ta toget tilbake til Monterosso. Denne ruten tar 

også ca. 1 time og 30 minutter, men pga. det kuperte terrenget krever det gode ben! Resten 

Av dagen nytes ved stranden eller annen avslapning etter dagens fysiske utfordringer og 

vakre inntrykk. 

 

 

 - Tid på egenhånd og besøk hos guiden, 

Ole. (Frokost, middag)  

Tid på egen hånd om formiddagen. Kanskje et besøk på det 

ukentlige markedet i Levanto? (Togtur på 7 minutter).  Kl. 12.30 

avgang fra Hotel Palme med bus via La Spezia til 

Toscana/Lunigiana i de Apuanske Alper. Vi besøker vår guide, 

Ole, og hans kone Linda i deres idylliske toskanske steinhus fra 

1616 i Comano i fjellene. Vi får en sjelden innsikt i livet i Toscana.       Guide Ole Skjodstrup 

     

Etter velkomst og 

forfriskninger i huset 

Casa Ferrari, forteller 

Ole om Lunigiana, 

Comano, huset og om 

deres liv i Toscana, 

italiensk skikk og bruk 

og historier. Deretter er 

det en spasertur i 

Comano med litt 

historiefortelling og 

besøk i kirken San Giorgio.  
    Hjemme hos guiden Ole og hans kone Linda 

 

Vi tar også en liten vandretur opp til tårnet Torre di Comano hvor det er fantastisk utsikt 

over hele dalen! Vi avslutter besøket med typisk middag, 4 retter + vin og kaffe, i den lokale 

Ristorante Elisa. Vi er tilbake i Monterosso ved 21:30 tiden. Transporttiden fra Monterosso 

til Comano er ca. 1 time og 30 minutter. 



 - Vandring på «Via dell’Amore» til Riomaggiore, båt til Portovenere. 

(Frokost, lunsj inkl.) 

Tog fra Monterosso del Mare til Manarola. Herfra vandrer vi på den verdensberømte og nylig 

gjenåpnede stien "Via dell’Amore” til Riomaggiore. Her går vi ombord på båten kl. ca. 13, og 

seiler til Portovenere med ankomst kl. 13.15.  Der spiser vi lunsj på en av de fantastiske 

fiskerestauranter på strandpromenaden. Retur med båten fra Portovenere kl. 17.00 med 

ankomst i Monterosso kl. 18.10, hvor vi nyter solnedgangen ved havet. 

 

 



  - Guidet tur til Lucca og Puccini konsert. (Frokost, middag) 

Avgang fra hotellet kl. 9.00. 

Heldagstur med guide til Lucca. 

Her får vi rike muligheter til å 

oppleve mangfoldet og 

skjønnheten i Lucca. Byen er 

en så malerisk, romantisk og 

velholdt by, at det gjør den til 

en av Toscanas (Italias!) 

vakreste byer. Turen går langs 

kysten, hvor vi passerer 

Carrara med de berømte 

marmorbruddene.     

 

Programmet denne dagen byr også på 

spasertur i Lucca med stopp ved statuen 

av Italias første konge, Vittorio 

Emanuele II, og vi får innblikk i Italias 

historie fra foreningen i 1861 og frem til 

i dag. Videre går turen til den berømte 

bymuren og domkirken Duomo San 

Martino, og vi får oppleve to «plasser»; 

Piazza Napoleone og Piazza San 

Michele. Vi får også tid til å besøke 

Palazzo Pfanner, som er et barokk 

sentrale plassen, Piazza Anfiteatro. 

 

Det blir tid på egen hånd til lunsj, sightseeing og 

shopping i Fillungo, som er det fasjonable 

shoppingområde i Lucca.  

Kl. 17 møtes vi igjen ved Puccinis barndomshjem 

og statue ved Piazza San Michele. 

Deretter går vi til før-konsert aperitivo (apiritiff) 

på Enoteca CaLaSto. Enoteket (Vinutstillingen) 

eies av danske Lars og hans engelske hustru, 

Carole, som forteller om vinene. Vi smaker på 

den lokale vinen fra åsene omkring Lucca samt litt munngodt.  

Kl. 19.00 er det Puccini konsert (omkring 50 minutter) i den vakre San Giovanni kirken med 

uvalgte arier fra Puccini operaer. I pausen forevisning av utgravningene i kirken tilbake til 

romertiden. Etter konserten spiser vi middag (3 retter + lokal vin og kaffe) på Ristorante 

all’Olivo i Lucca. Vi er tilbake på hotellet ved 24 tiden. 



 – Togtur til Riomaggiore, vinsmaking og avskjedsmiddag.  

(Frokost, lunsj, middag inkl.) 

Tog til Riomaggiore og utforskning av byen med en liten havn med fiskebåter, og noen 

butikker. Etterpå skal vi på vinsmaking på den skjønne restaurant Pi de Ma, som har en 

fantastisk beliggenhet like ved havet. Riomaggiore er kjent for sine viner som produseres i 

fjellene bak byen. Den mest kjente lokale vinen i Cinque Terre heter Sciacchetrà, og den er 

laget på druene Bosco, Albarola og Vermentino – en tør og delikat hvitvin - som er særdeles 

velegnet til fisk. Vi får smake 5 forskjellige viner fra Cinque terre – en produsent fra hver by, 

og til smakningen serveres bruscetta og andre lokale spesialiteter. Vi tar tog tilbake til 

Monterosso sent på ettermiddagen. Avskjedsmiddag med alt godt fra Liguria på en av de 

mange lokale og hyggelige restauranter. 

 

  - Hjemreise.  

Bussavgang fra hotellet kl. ca. 5.30. Flyavgang med KLM fra Linate kl. 10.30 og ankomst på 

Værnes kl. 16.40 etter mellomlanding i Amsterdam. 

 

 



Pris pr. pers i dobbeltrom: Kr. 24. 100,- 

 

 Forkurs på skolen inkl. overnatting m / hel pensjon, transport og 3 retters 

middag på Hildurs Urterarium  

 Busstransport Sømna – Værnes 6. mai 

 Fly Værnes – Linate t/r inkl. et stk. baggasje pr. person 

 Flyplassavgifter 

 Turistskatt – ca. 2 euro pr. dag pr. person 

 Opphold i dobbeltrom inkl. stor frokostbuffet på Hotel Palme 7 netter 

 Måltider i henhold til program  

 Dansk guide under hele oppholdet 

 Avskjedsmiddag fredag kveld 

 Bustransfer fra Linate til Monterosso al Mare t/r 

 Halvdagsutflukt til fjellene ovenfor La Specia med privat besøk hos guiden 

 Heldagsutflukt med guide - til Lucca  

 Puccini-koncert 

 Cinque Terre kort som gir adgang til størstedelen av vandreruter og fri 

anvendelse av tog 

 Båttur fra Riomaggiore til Portovenere til Monterosso al Mare 

 Vinsmaking i Riomaggiore 

 Beskrivelser av alle vandreruter og kart 

 Bagasjeliste med tips til utstyr til vandreturene 

 Garanti gjennom Reisegarantifondet 

 To reiseledere fra NNPS 

 Lunsj og middag ved ettersamling 

 Tips til guider og sjåfører og inkluderte måltider 

 

 Drikkevarer 

 Enkeltromstillegg, i Italia kr. 2 800,- 

 Enkeltromstillegg Radisson Blu Værnes  – kr. 490,- 

 Ev. overnatting på Radisson Blu Værnes ved hjemkomst 14. mai: dbl. rom 

kr.690,- /  enk. 1.140,-  

 Ev. busstransport Værnes – Sømna ved retur 14. mai (forbehold om 

antall/pris) 

   



 

 

1 Påmelding 

For å være sikret plass, må alle påmeldinger skje skriftlig på påmeldingsskjema 

som ligger bakerst i dette programmet, eller man kan henvende seg til 

Nordnorsk Pensjonistskole for å få påmeldingsskjema tilsendt. Navnet må 

staves akkurat slik det står i passet. Flyselskapene krever store gebyr for 

navnendring etter billettutstedelse. Påse at passet er gyldig min. 6 måneder 

etter at turen er avsluttet. Kopi av passet vedlegges påmeldingen! 

 

2 Påmeldingsfrist 

Alle påmeldinger må være NNPS i hende innen 6. feb.  7. mars 2016. Det 

anbefales å melde seg på i god tid fordi påmeldinger er med på sikre nok 

deltakere til at turen kan gjennomføres.  

 

3  Betalingsvilkår utenlandsreiser 

Depositum (kr. 2500,-) faktureres når påmeldingsfristen har gått ut. Ca. 4 uker 

før avreise får deltakerne tilsendt sluttfaktura. På sluttfakturaen trekkes det 

innbetalte depositumsbeløpet fra. Evt. tillegg, eks. døgn under forkurset el. annet, 

faktureres etter hjemkomst. NNPS har ikke betalingsavtaler som muliggjør 

betaling med kredittkort. Denne betalingsmåten kan således ikke benyttes, og 

forsikring må derfor ordnes på annen måte, se neste punkt. 

 

4  Reise- og avbestillingsforsikringer  

Alle reisende må ha reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de 

forsikringer som er nødvendige. Nordnorsk Pensjonistskole anbefaler alle å tegne 

en avbestillingsforsikring i tillegg til selve reiseforsikringen. Sjekk om din 

reiseforsikring inneholder dette. Dersom den ikke inkluderer 

avbestillingsforsikring, bør dette tegnes hos forsikringsselskapet i forbindelse med 

bestilling av reisen 

 

5 Avbestilling ved Force Majoure 

Reisen kan avbestilles dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av 

dette de siste 14 dager før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, 

naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som 

må likestilles, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg 

gjeldende når reisen skal ta til. Slik avbestilling betinger at 

Utenriksdepartementets i sine reiseråd advarer mot å reise til det/de aktuelle 

reisemål. Ved avbestilling av årsaker nevnt foran, tilbakebetales innbetalt beløp. 

Reisen kan imidlertid ikke avbestilles av foran nevnte årsaker hvis begivenheten 



som påberopes som grunn for avbestillingen var eller burde vært kjent før 

bestilling.   

 

6  Avbestilling mot gebyr 

Ved avbestilling av andre grunner enn force majeure, gjelder slike 

avbestillingsregler: 

 Inntil 90 dager før avreise: administrasjonsgebyr kr. 750,-. 

 Fra 90 til 70 dager før avreise: (7/2 – 27/2) Gebyr likt depositum kr. 2.500. 

 Mindre enn 69 dager før avreise: reisens pris i sin helhet. 

Dersom en reisende uteblir ved avreise, eller er forhindret fra å reise p.g.a. 

manglende billetter, pass eller andre dokumenter, betales reisen i sin helhet av 

den det gjelder.  

 

7 Forbehold og prisendring 

Det tas forbehold om prisendringer på grunn av forhold som ligger utenfor vår 

kontroll. Dette gjelder i første rekke valutaendringer og økning av skatter og 

avgifter. NNPS forbeholder seg retten til å fakturere tillegg som følge av 

eventuelle endringer.  

 

Ved prisforhøyelse på mer enn ti prosent har kunden anledning til å heve avtalen. 

En gruppetur med færre enn 20 påmeldte kan avlyses av NNPS. Det samme kan 

skje hvis andre avgjørende grunner gjør at turen ikke kan gjennomføres. 

Påmeldte får da tilbake innbetalte penger.  

 

Informasjon om flytider og -selskap er foreløpige inntil flybilletten er utstedt. Det 

tas forbehold om mulige trykkfeil i programmet eller på nettsiden. Vesentlige 

endringer som skjer etter bestilling skal meddeles den reisende skriftlig. 

Uforutsette hendelser som streik, stengte veier, vær- og lokale forhold kan føre til 

programendringer på en gruppereise. NNPS forbeholder seg i slike tilfeller retten 

til å endre programmet i samarbeid med våre lokale samarbeidspartnere uten at 

erstatningsansvar oppstår. 

 

10 Helse og førlighet  

Denne reisen forutsetter alminnelig god helse, og alle deltagere må kunne 

håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten assistanse. Spesielle behov på 

flyreisen og underveis på turen må det opplyses om ved påmelding. Meld også fra 

om eventuelle matallergier.  

 

 

 



11  Opptreden 

Den enkelte deltaker må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende 

eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for arrangøren. NNPS har 

rett til å avvise en reisende ved reisens start hvis disse kravene ikke oppfylles. De 

økonomiske konsekvenser er da den reisendes eget ansvar. 

 

 

Utflukter 

Utfluktene på turen er lagt til rette for personer med normal bevegelighet og 

kondisjon. Vi legger også til rette for deltagere som måtte ha fysiske 

begrensninger, ta gjerne kontakt med oss dersom dette er aktuelt! Det er ingen 

utflukter til fots som er obligatoriske, og alternativer vil bli tilrettelagt så langt det 

er mulig. 

 

Pass / visum 

Husk pass som bør være gyldig i 6 mnd. etter hjemkomst! Visum kreves ikke 

for nordiske statsborgere. 

 

Medisiner / reiseapotek 

Bruker du reseptbelagte medisiner og skal reise utenlands, kreves det at du har 

med en erklæring fra legen som sier at du har lov til å ta med deg medisinene. 

Ta med et lite reiseapotek i tillegg til evt. faste medisiner. Det anbefales tabletter 

mot reisesyke og hodepine, yoghurttabletter (regulerer fordøyelsen), kulltabletter 

og immodium (mot diaré), solkrem med høy faktor (!) og leppepomade.  

 
Klær og utstyr 

Ta gjerne med et par varme plagg i tillegg til lettpakket regntøy. Det viktigste er 

kanskje et par gode og solide sko for turer i naturen, byer og museer. Husk også 

badetøy. 

 

Valuta 

Euro (EUR). 

De vanligste bank- og kredittkortene aksepteres i de fleste butikkene. Det finnes 

minibanker. Vi anbefaler likevel at du veksler og tar med deg litt kontanter. Det er 

alltid kjekt å ha litt kontanter for hånden, og siden vi reiser på lørdag er bankene 

er stengt når kommer frem.  

 

Det tas forbehold om endringer i programmet. 
 
 
 



 
 

I samarbeid med turoperatøren                                              tilbyr 
Nordnorsk Pensjonistskole deg denne opplevelsesrike reisen i mai  

til blendende vakre naturperler langs Italias vestkyst. 
 

Reiseledere på turen blir Sigrid Sund Westerfjell og Einar Jakobsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For spørsmål - kontakt: 
 
 
 
 
 
 

Tlf: 75 02 92 80 
E-post: post@nnps.no 

www.nordnorsk-pensjonistskole.no 
 
 

 
 
 
 
 



P ÅMELD ING SSKJEMA  

 

Cinque Terre 5. – 14. mai 2016  

Fødsels- og personnr. (11 siffer):  
 

Navn: 

Adresse 

Postnr:  Poststed: 

Mobil:  E-post:  

  

JEG ANKOMMER SØMNA:   4. mai      5. mai            OG ØNSKER Å BO I:  
 
Enkeltrom            Dobbeltrom         på Sømna Kro & Gjestegård, i samme bygg som NNPS 

VED AVREISE ØNSKER JEG:  

Enkeltrom            Dobbeltrom         på Radisson Blu Hotell Værnes, natt til 7. mai 

I CINQUE TERRE ØNSKER JEG:  

Enkeltrom  Dobbeltrom 
  
Ved valg av dbl.rom, ønsker jeg å dele rom med:   
  

VED ANKOMST TIL VÆRNES 14. MAI ØNSKER JEG:  

Enkeltrom             Dobbeltrom         Radisson Blu Hotell Værnes, natt til 15. mai 

 
           Jeg har behov for busstransport fra Værnes til Sømna 15. mai 
 
          Jeg planlegger å komme meg hjem med tog eller fly den 14. mai og forlater gruppen 

 

Spesielle behov vedrørende kost, allergier, helse o.a. (VIKTIG) : 

 

 

 
 

 Dato/underskrift: Dato/underskrift: 



P ÅMELD ING SSKJEMA  

 

Cinque Terre 5. – 14. mai 2016  

Fødsels- og personnr. (11 siffer):  
 

Navn: 

Adresse 

Postnr:  Poststed: 

Mobil:  E-post:  

  

JEG ANKOMMER SØMNA:   4. mai      5. mai            OG ØNSKER Å BO I:  
 
Enkeltrom            Dobbeltrom             på Sømna Kro & Gjestegård, i samme bygg som NNPS 

VED AVREISE ØNSKER JEG:  

Enkeltrom            Dobbeltrom             på Radisson Blu Hotell Værnes, natt til 7. mai 

I CINQUE TERRE ØNSKER JEG:  

Enkeltrom  Dobbeltrom 
  
Ved valg av dbl.rom, ønsker jeg å dele rom med:   
  

VED ANKOMST TIL VÆRNES 14. MAI ØNSKER JEG:  

Enkeltrom             Dobbeltrom            Radisson Blu Hotell Værnes, natt til 15. mai 

 
           Jeg har behov for busstransport fra Værnes til Sømna 15. mai 
 
          Jeg planlegger å komme meg hjem med tog eller fly den 14. mai og forlater gruppen da. 
  

Spesielle behov vedrørende kost, allergier, helse o.a. (VIKTIG): 

 

 

 

Dato/underskrift: 


