
 

 

Freedom Express AS 

Tollbugata 114, 3003 Drammen 

Telefon: 800 20 233 Phone: +47 214 95 233  

 

 Epost: post@freedomexpress.no 

 

www.facebook.com/freedombuss  

 

Avmeld nyhetsbrev 

 

 

Frihet til å reise på egne vilkår 

Som turleder i en lokalafdeling under Dansk 

Handicap Forbund – er det vigtigt at man både 

som den der arrangere rejsen og dem som 

deltager føler sig trygge.  

Jeg har i mit samarbejde med Freedom Express 

kun oplevet en professionel tilgang til det at 

lave rejser for mennesker med 

funktionsnedsættelse. Der er kun opgaver som 

skal løses ingen problemer. Vi har været i 

Berlin, Ungarn, Dresden, Aling og i år skal vi 

til Amsterdam. 

Hver gang er vi ca 20 glade og 

forventningsfulde deltager.. Som siger: at 

mindst halvdelen af turen er at køre med 

Christer og Hilde.  

Når deltagerne siger det …Så er det fuldt ud 

Freedom Express fortjeneste. 

Ulla Trøjmer—DHF Gladsaxe 

Freedom Express har kunder i hele Skandinavia 

Hardanger – 5-7. mai 2017 

 

 

Påmeldingsfrist: uke 12 

 

 

Det er et vakkert syn når frukttrærne i Hardanger blomstrer i perioden mai-juni.  

Tidspunktet for blomstringen varierer noe fra år til år. På sensommer og høst kan en 

kjøpe frukt på gårdsmatbutikkene eller direkte fra fruktdyrkerne i Hardanger. Det er 

en opplevelse å stoppe langs veien og kjøpe med nyplukka moreller, plommer, ep-

ler og pærer. 

  

 

Alsace - Frankrike – 11-18. oktober 2017 
 

 

Påmeldingsfrist : uke 34 

 

 

 

Vindistriktet som grenser opp til Tyskland har levd en omtumlet tilværelse i skifte-

vis fransk og tysk varetekt. Som et bevis på sin internasjonale arv ligger nå hoved-

setet for Europarådet, Europaparlamentet og den Europeiske Menneskerettsdomstol 

i Strasbourg, som er den viktigste byen i området. Byen er rik på museer, kirker, 

kulturliv og diplomater. Området er dominert av vin, landbruk og tilhørende slott 

som er interessante utfluktsmål, både for folk med og uten kjennskap til de  lokale 

druene. 

 

Berlin - Tyskland – 4 dagers tur desember (uke 49/50) 2017 
 

 

Påmeldingsfrist: uke 42 

 

 

Tysklands hovedstad har i løpet av de senere årene vokst til å bli en av de mest      

populære destinasjonene for storbyferie. På en reise til Berlin vil du oppleve en 

trendy by, som på tross av en tung historie har vokst frem til å bli en leken by, med 

rikt kulturliv og prisgunstige hoteller og restauranter.    

     

 

Påmeldingsturer:  

Nyhetsbrev fra Freedom Express 

Lyst på en storbyweekend?  

Barcelona 
Barcelona er en flott storby å dra på weekendtur til. 

En storbyweekend til den spanske storbyen er et dei-

lig avbrekk i hverdagen og byen kan by på det meste 

innen god mat og drikke, shopping, underholdnings-

tilbud og flotte severdigheter.  
 
3 netter på 3* hotell, inkludert fly tur/retur, per pers: 

 

«Les mer» 

 

København 
København er en by det er lett å trykke til sitt hjerte, 

lett å reise til, og lett å ta seg rundt i. Byen er sjarme-

rende, og full av fristelser i mange varianter, inkludert 

flere restauranter i verdensklasse.  
 

2 netter på 4* hotell i Sydhavnen, inkludert frokost og 

fly tur/retur, per pers: 

 

«Les mer» 

 

 

Knut ombord i Freedom1 

Wheelmap er et elektronisk kart for å søke og finne steder som er tilgjengelig med 

rullestol. Dette er en app som du kan laste ned til smarttelefonen din. Den kan lastes 

ned gratis i Google Play og i AppStore. Den finnes ikke per i dag på norsk, men på 

svensk og engelsk blant andre. 

Det er brukerne selv som vurderer stedene etter rullestolvennlighet og som plotter 

inn alt fra bibliotek til barer, klubber og kafeer på kartet.  

De rangerer brukervennligheten med rød, gul, grønn eller grå markering. Rød signa-

liserer at stedet er dårlig tilrettelagt for rullestolbrukere mens de grå merkene åpner 

for kommentarer fra  brukerne. 

Per dags dato er det mer enn 680,000 steder som har blitt merket av på kartet. Og ca 

300 nye steder blir lagt til hver dag.  

Wheelmap er tilgjengelig på 22 språk. 

Reisetips 

Tilbakemelding fra våre kunder 

Christer og Knut på heisen til 
Freedom1 

Freedom Express på hjelpemiddelmessene  

 

Er det en messe i nærheten av deg, og du har lyst til å snakke med 

oss personlig, ta deg en tur for en hyggelig reiseprat

Gjennom årene har Freedom Express utviklet førstehånds kunnskap om                

tilgjengelighet og tilgjengelige hoteller i hele Europa, slik at funksjonshemmede 

kan reise trygt uten ubehagelige overraskelser underveis. 

Tilgjengelig transport er alfa og omega for funksjonshemmede på reise. Et be-

grenset tilbud førte til at buss- og reiseselskapet Freedom Express ble opprettet 

for 9 år siden. 

Selskapet startet som et busselskap tilrettelagt for transport for passasjerer i rul-

lestol. Knut Flaaum, en av grunnleggerne av Uloba – Independent Living Norge 

ble kjent med Christer Aarseth, og dermed begynte snøballen å rulle. De to luf-

tet muligheten for å bedre tilbudet med tilgjengelig transport for funksjonshem-

mede i rullestol.  

I dag er Christer Aarseth daglig leder og sjåfør i Freedom Express som dispone-

rer tre busser, en stor og to mindre. 

Knut og Christer gjennomførte mange møter i et prosjekt ingen av dem hadde 

vært med på, nemlig å skape en tilrettelagt buss for funksjonshemmede. Valget 

falt på bussprodusenten Setra, og 16 ingeniører møter for å diskutere seg frem 

til en stor buss, Freedom 1. Underveis kjøper man en brukt minibuss, og i april 

2008 blir busselskapet Freedom Express etablert. I utgangspunktet skulle sel-

skapet ivareta behovet til ansatte i Uloba.  

Før fem år er gått er nok en ny tilgjengelig og universelt utformet minibuss le-

vert, og antall ansatte er økt. I dag fremstår Freedom Express som et komplett              

reiseselskap. Selskapet er utvidet med en reisekonsulent og er medlem av Norsk 

Reisegarantifond. 

Nå er Freedom Express klare for et nytt spennende reiseår.  

Kort om historien,  

Freedom Express – frihet til å reise på egne vilkår 

I neste nyhetsbrev, som kommer i juni, kan du lese mer om dette: 

- Nye forslag til storbyweekend 

- Nytt reisetips 

- Freedom Express på hjelpemiddelmessene i mai 

Freedom Express sin stand på messer 

Mars 2017 

"Flag Of Denmark"  

Image courtesy of yodiyim at FreeDigitalPhotos.net  

 

"Pin On A Map Of Copenhagen"  

Image courtesy of Tuomas_Lehtinen at FreeDigitalPhotos.net  

 

"Pin On A Map Of Barcelona"  

Image courtesy of Tuomas_Lehtinen at FreeDigitalPhotos.net  

 

Freedom Express tilbyr påmeldingsturer for individuelle reisende, med jevne mel-

lomrom gjennom hele året. På disse turene er det mulighet til å bli kjent med nye 

mennesker.  

Ta med deg ektefellen, en venn, en god nabo eller reis alene.  

Dette er turer for alle! 

For utfyllende program klikk deg inn på våre hjemmesider.  

«Les mer» 

I hver utgave av vårt nyhetsbrev vil vi presentere et reisetips. Tips som 

kanskje kan være med på å gjøre reisen enda bedre for deg.  

Denne utgavens tips er: 

www.wheelmap.org 

Pris fra 2855,-  

 Pris fra 4890,-  
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