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Avmeld nyhetsbrev 

 

 

Frihet til å reise på egne vilkår 

 

«Mitt navn er Helle-Viv Magnerud. Jeg jobber som 

medlemsveileder i avdelingen for Medlems- og kun-

dekontakt i Uloba. I jobben min inngår det mye reise-

virksomhet da jeg besøker foreninger, organisasjoner 

osv for å holde foredrag samt informere om Ulobas 

BPA. Vi er også til stede på stand ifbm hjelpemiddel-

messer landet rundt. 

 

Det er slitsomt å være på reise, spesielt når en reiser i rullestol. En skal forholde seg 

til mange mennesker – derfor er det spesielt viktig at reisen planlegges og organise-

res på best måte. 

Og nettopp dette bistår Freedom Express med. Jeg sender de bare en mail med dato 

og sted for reise – så ordner de opp raskt, effektiv og alltid med et smil. For eksem-

pel slipper jeg å bruke tid og energi på å informere flyselskap om størrelse og vekt 

på rullestol, om jeg trenger bæring ombord eller ikke og ikke minst slipper jeg usik-

kerheten rundt det å vite om hotellet er tilrettelagt eller ei.  

Jeg kan derfor anbefale Freedom Express på det varmeste.» 

Helle-Viv Magnerud - Uloba 

 

Dijon—Frankrike 

 

 

 

Påmeldingsfrist: 11 juni 

 

 

Dette er en bestillingstur, hvor det nå er noen ganske få plasser ledig. Dette er en 

unik mulighet til å oppleve hva Burgund distriktet har å by på. Er du glad i mat og 

vin, historie og kultur er dette virkelig turen for deg. 

For fullstendig program og pris,  ta kontakt med oss på telefon: 800 20 233, 

eller send oss en mail på post@freedomexpress.no   

 

 

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? Book hos Freedom Express 

Berlin 

 
En reise til Berlin er midt i blinken om du vil oppleve 

mye på kort tid. Uansett ønskemål og budsjett, er det 

stor sjanse for at du vil finne et hotell som passer for 

deg, for utvalget er stort, og prisnivået relativt lavt 

sammenlignet med mange andre storbyer i Europa.  
3 netter på 3* hotell, inkludert fly tur/retur, per pers: 

 

«Les mer» 

 

Stockholm 

 
Sveriges hovedstad er en by med kontraster. Trender 

innen musikk, design, fashion og teknologi er født 

her, og verdensomspente innovasjoner er oppfunnet 

her. Stockholm har også en rik historie bestående av 

spennende arkitektur, museer, slott og den middelal-

der-urbane kjernen til Gamla Stan.  

2 netter på 3* hotell , inkludert frokost og fly tur/

retur, per pers: 

 

«Les mer» 

 

Dette er en reiseguide som kan lastes ned gratis som PDF. Denne inneholder tips, 

erfaringer og linker til forskjellige websider. Den er lett å finne informasjon i, og 

landene er listet opp i alfabetisk rekkefølge. 

Hele denne guiden er viet til tilgjengelighet, og tilgjengelighet på reise.  

Lonely Planets tanke bak denne guiden; «For mange mennesker som lever med 

en funksjonsnedsettelse, er ofte den første og største utfordringen i forbindelse 

med en reise, mangel på informasjon kombinert med en frykt for det ukjente.  

Vi håper at denne samlingen av elektroniske ressurser vil gå litt i retning av å 

fylle informasjonsgapet og lette ubegrunnet frykt, enten ved å gi informasjon di-

rekte eller ved å introdusere deg til en rekke mennesker som ikke har la deres 

funksjonshemming komme i veien for deres kjærlighet til å reise.» 

 

På http://www.lonelyplanet.com/ finner du denne flotte reiseguiden, og andre 

reisehåndbøker til ulike destinasjoner som også er gratis å laste ned. Totalt ligger 

det 6 reiseguider ute, alle gratis og alle rettet mot mennesker med nedsatt funk-

sjonsevne som liker å reise. 

Reisetips 

Tilbakemelding fra våre kunder 

Freedom Express på hjelpemiddelmessene  

 

«Schengen-samarbeidet innebærer at det ikke lenger er personkontroll/ passkon-

troll på grensene mellom Schengenstatene. Retten til fri reise gjelder for alle som 

har lovlig opphold i et Schengenland, både Schengenborgere og tredjelandsborgere 

som har kommet lovlig inn i ett Schengenland.  Norske reisende bør likevel ha med 

seg pass på reiser utenfor Norden, fordi passet per i dag er det eneste internasjonalt 

anerkjente norske identitetsbevis. 

I utlandet må man være forberedt på å legitimere seg, f eks ved innsjekking på ho-

tell, leie av bil, eller dersom man blir stoppet av politiet i en trafikkontroll.» (fra 

politiet.no) 

Freedom Express oppfordrer alle sine kunder til å alltid ha med pass på reise. På 

utenlandsreiser MÅ pass alltid medbringes, samt gyldig reiseforsikring. Passet må 

være gyldig i minst 6 måneder etter hjemkomst.  

Det er innført midlertidig skjerpet grensekontroll ved flere grenser i Europa. 

 

Et lite notis om pass, passbruk og grensekontroll 

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

- Nye forslag til storbyweekend 

- Nytt reisetips 

- Reisebrev fra sommeren i Freedom1 

Freedom Express sin stand på messer 

Juni 2017 

 

Attribution: 

«BrandenburgerTor» 

Image courtesy of  Thomas Wolf, www.foto-tw.de;  

 

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: 

http://shop.lonelyplanet.com/world/accessible-travel-online-resources-2017/ 

Pris fra 2750,-  

 Pris fra 3395,-  

 Sommerstengt 

 Freedom Express holder kontoret stengt i sommer,  

 fra mandag 3 juli til og med søndag 23 juli. 

 Freedom Express ønsker alle en riktig god sommer! 

 Vinneren av konkurransen 

 Det er trukket en vinner fra konkurransen vi hadde på hjelpemiddelmessene. 

 Den heldige vinner av et opphold for 2 på Tollboden Hotell i Drammen er:  

 

 Sigvor Aleksandersen. 

 

 Gavekort er sendt i posten. 

 Freedom Express gratulerer så mye!  
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