Nyhetsbrev fra Freedom Express

| November 2016

Freedom Express er et Buss og Reisebyrå som tilbyr ferie og fritidsreiser for
funksjonshemmede. Vi er Norges eneste reisebyrå for funksjonshemmede og tilbyr reiser og
busstransport basert på dine behov og ønsker.

Påmeldingsturer
Freedom Express tilbyr påmeldingsturer for individuelle reisende, 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, både for de med og uten rullestol.
På nyåret starter vi opp igjen med nye påmeldingsturer til spennende destinasjoner.

Under kan du lese om hvilke påmeldingsturer som blir satt opp.

Gøteborg – 2 dagers tur i april 2017
Shopping i Sverige 1. - 2. april:
Drammen – Oslo – Gøteborg – Strømstad – Oslo – Drammen

Les mer

Hardanger – 3 dager i mai 2017
Blomstringstur til vakre Hardanger 5. - 7. mai:
Drammen – Ulvik – Granvin – Voss – Hemsedal – Gol – Drammen

Les mer

Alsace - Frankrike – 7 dagers tur i september 2017
Vin og matopplevelser i Strasbourg i midten av september.
Oslo – Kiel – Mainz – Strasbourg – Hamburg – Kiel – Oslo

Les mer

Berlin - Tyskland – 4 dagers tur i desember 2017
Historie, opplevelser og Julemarked i Tysklands hovedstad i begynnelsen av desember.
Oslo – Kiel – Berlin – Kiel – Oslo

Les mer

Reisetips:
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.

Freedom Express som ditt

«Hjelpemidler på reise»:
Selv om de hotellene vi bruker
er godt tilrettelagt for personer

Freedom Express på
hjelpemiddelmessene:
På de store

reisebyrå:
1.januar 2015 utvidet vi
Freedom Express til å bli et
reiseselskap, tillegg til å være
et busselskap.
Hva betyr dette for deg?
Jeanette Sirén ble ansatt som
reiserådgiver. Hun har lang
fartstid og mange års erfaring i
reiselivsbransjen med å
skreddersy ferie og
fritidsreiser. Hun vil være
behjelpelig med nesten alt
rundt din reise, som for
eksempel å legge inn
assistanse på flyplass, melde
inn hjelpemidler til
flyselskapene og ordne med
tilgjengelig transport på
ankomststedet, samt
hotellovernatting og flybilletter.
Det er ikke alle destinasjoner
vi har samarbeidspartnere på,
naturligvis, men Jeanette vil
strekke seg langt for å kunne
skreddersy din reise.

med funksjonshemninger, er
det ikke nødvendigvis sånn at
det fungerer for alle. Alle har
forskjellige behov, og det som
fungerer bra for noen fungere
ikke for andre. Noen trenger
for eksempel et ekstra håndtak
i dusjen, så denne utgavens
reisetips er: Håndtak med
sugekopp, som du enkelt har
med deg i bagasjen og kan
sette opp der det passer best
for deg. Dette kan man få tak i
enten via din ergoterapeut i
kommunen, eller i utvalgte
butikker som Enklere Liv.

hjelpemiddelmessene rundt
om i landet står Freedom
Express på stand sammen
med Uloba. Så langt i år har vi
vært representert på
hjelpemiddelmessen i Skien,
Drammen, Gjøvik og Oslo. Ny
runde med messer starter opp
igjen i 2017. Hvilke messer
Freedom Express vil være
representert på, finner du
informasjon om på våre
hjemmesider. Eller følg oss på
Facebook. 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.

Konkurranse ut januar 2017
Alle abonnenter av vårt nyhetsbrev som verver 1 eller flere venner innen utgangen av januar
2017 vil være med i trekningen av et opphold på Tollboden Hotell i Drammen.
Gavekortet er gyldig frem til 31/9-17, for inntil 2 personer i dobbelt rom.
Du kan verve så mange du vil, og for hver nye abonnent du melder inn, legges et ekstra lodd på
deg i "hatten". Jo flere du verver, desto større sjanse har du for å vinne.
Send oss en mail med navn og epostadresse på den nye abonnenten.
Denne sendes til nyhetsbrev@freedomexpress.no.
Vi i Freedom Express ønsker alle gamle abonnenter lykke til med vervingen.

«Skrytehjørnet»
«Vår gruppetur til Gøteborg med Freedom Express»
Gruppen vår var på 15 personer – hvorav 6 i rullestol. Reisen med Freedom Express ga oss

muligheten for fleksible løsninger med tanke på hvordan vi ønsker å sitte i bussen. Det var
veldig god plass til rullestolene og bussen hadde ellers alle fasiliteter man kunne ønske seg. Det
var også Freedom Express som booket hotell og konferanserom for oss. Vi fikk et godt
tilrettelagt hotell med alle fasiliteter og plasseringen kunne ikke vært bedre! I tillegg ordnet de
med middag utenfor hotellet en kveld, noe som var meget vellykket. Det er helt klart at de
ansatte i Freedom Ekspress innehar lokalkunnskap når det gjelder hotell og restauranter som er
tilrettelagt. I tillegg er de imøtekommende og hyggelig! Vår gruppe kommer garantert til å bruke
Freedom Express ved senere anledninger og anbefaler gjerne andre til å bruke Freedom
Express som reiseselskap.
Janne Engebretsen
Markedskoordinator
Uloba – Independent Living Norge SA

I neste nyhetsbrev kommer i begynneløsen av februar, og dette er noen av sakene du kan
lese mer om da:
Vinneren av vervekonkuransen.
Jeanette kommer med gode forslag til storby weekend.
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