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Har du et reisetips du ønsker å dele med andre 

reiselystne? 

Det er mange der ute som sitter på erfaringer rundt det å reise når man 

har en funksjonsnedsettelse, både på godt og vondt. I tidligere utgaver 

av vårt nyhetsbrev har vi presentert et lite tips, som for noen, kan være 

med på å gjøre reisen noe enklere. Enten om det er i planleggingsfa-

sen, eller under selve reisen. 

Vi ønsker gjerne å høre fra deg! Sitter du på noen gode råd, tips eller 

tanker rundt dette med å reise når man har en funksjonsnedsettelse, 

send det gjerne til oss. De beste tipsene vil bli publisert i våre nyhets-

brev fremover. De som får sitt reisetips på trykk, mottar en overraskel-

se fra Freedom Express i posten. 

Send dine tips til: post@freedomexpress.no 

Besøk av Freedom Express

Har foreningen eller organisasjonen din lyst til å reise på tur, men 
trenger litt inspirasjon om tilgjengelige destinasjoner og severdigheter?! 
Da er det bare å sende en mail til oss. I 2020 ønsker vi å komme til 
dere og prate litt om hva Freedom Express kan tilby for nettopp din 
gruppe.
Hilde tar destinasjons-permen under armen og kommer gjerne på et 
utforpliktene besøk, om det er medlemskvelder eller styremøter.
Igjennom de siste 10 årene har vi gjort oss ganske mange erfaringer i 
inn og utland, og porteføljen inneholder mange spennende reisemål 
som alle er tilrettelagte. Vi skreddersyr alle gruppeturer, slik at du kan 
være sikker på at behovene for din gruppe blir ivaretatt. 
Høres dette interessant ut? Send en epost til 
post@freedomexpress.no så avtaler vi en dato som passer for en liten 
reiseprat.
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Personvern 

Vi håper at du har nytte av vårt nyhetsbrev, og ser frem til og gleder deg 

over nyheter, arrangement og oppdateringer fra oss.  

25. mai 2018 trådde EUs nye regler om innsamling og lagring av person-

opplysninger i kraft. Reglene gjelder i hele Europa, og stiller strengere krav

til den som samler inn og oppbevarer informasjon om deg slik at du er

bedre sikret mot at opplysningene om deg ikke misbrukes.

Vi ønsker i den forbindelse å informere deg om hvilke data vi har registrert 

om deg for utsendelse av nyhetsbrev, samt å minne deg på at du når som 

helst kan melde deg av nyhetsbrevet ved å sende oss en epost. 

Opplysningene vi har registrert vil bli slettet hvis du melder deg av. 

Freedom Express lagrer ikke informasjon om sine kunder, utover navn, 

epostadresse og telefonnummer. 

Dersom du melder deg av, kan du selvfølgelig når som helst melde deg på 

igjen ved å sende en mail til nyhetsbrev@freedomexpress.no (det håper vi 

at du gjør). 

Du er registrert i vårt system for utsendelse av nyhetsbrev fordi du har opp-

gitt de nødvendige personopplysningene til Freedom Express AS i forbin-

delse med f.eks. tidligere kjøp, kundeforhold eller nyhetsabonnement. 

Julen 2019

Vi i Freedom Express ønsket å gjøre stas på en av våre abonnenter 

av nyhetsbrevet og har trukket ut en heldig vinner som får en liten 

julegave i posten.  

 Vi gratulerer så mye! 

Nok et reiseår er over. Mange flotte turer har det blitt igjennom året, og nye 
spennende turer er planlagt for 2020. Noen korte, noen lange, noen med 
nye grupper og noen med grupper som har vært med oss i mange år. Dette 

gleder oss veldig.  

Freedom Express ønsker alle en god jul og et riktig godt nytt år! 

Kontoret vil være stengt fra 20 desember til 2 januar.

Påmeldingsturer: 

Freedom Express arrangerer påmeldingsturer for individuelle reisende, 

med jevne mellomrom gjennom hele året. På disse turene er det mulig-

het 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» 

Årets siste påmeldingstur gikk til julemarkedene i Dresden og Hamburg, 
og det jobbes nå med nye påmeldingsturer for 2020.

Første tur ut er en tur til Kaukenhof i Nederland. Denne går av stabelen i 
april.

Europas største vårhage byr på sanseeksplosjoner. Det er tid for en 
imponerende blomsteropplevelse! Keukenhof på norsk blir 
«kjøkkenhagen» 

Keukenhof ligger ved byen Lisse - fire mil utenfor Amsterdam. Det er et 
imponerende syn - over syv millioner blomstrende tulipaner og andre 
blomster, spredt ut over i et parkanlegg på 320 000 kvadratmeter som 
kan ta pusten fra enhver. Her kan du fordype deg i skjønnheten i vårens 
farger og former. Parken inneholder også flere spisesteder og innbyr til 
piknik på de utallige benkene. Paviljonger med muligheter til å handle 
hjem suvenirer fra parken!

Det blir juletur også i 2020, og denne gangen er det Berlin som er 
destinasjonen i begynnelsen av desember. Tysklands flotte hovedstad 
og som Freedom Express har besøkt flere ganger på gruppeturer.  

Tysklands hovedstad har i løpet av de senere årene vokst til å bli en 
av de mest populære destinasjonene for storbyferie. En reise til 
Berlin er midt i blinken om du vil oppleve mye på kort tid.

Som alltid er det «første mann og kvinne til mølla» prinsippet som 
gjelder. Når listene er fulle så stenges de, så om det er en tur du har lyst 

til å være med på, lønner det seg å være tidlig ute med å melde sin 
interesse.  

Programmene for de enkelte turene blir presentert fortløpende på våre 
hjemmesider, så sjekk innom for utfyllende informasjon. 

Vi håper virkelig at det er DU som blir med oss på tur i 2020:)

Leserbrev fra årets siste tur: 

«Jul på høygir»
Ingen kan jul som tyskere, i alle fall ikke julemarked. Dresden lager en 
fantastisk ramme rundt det tyske julemarkedet med sine restaurerte 
ærverdige bygninger. 

Byen ble bombet sønder og sammen under annen verdenskrig, men i 
årene etter krigen har byen med sine vakre barokkfasader vokst frem 
igjen, så å si stein for stein. 

Frauenkirche er byens mest berømte bygning, og rett i nærheten finner 
du ett av de mange julemarkedene. 

Dresden har en mengde julemarkeder rundt om i byen, og det eldste 
finner du på Striezelmarkt. I det gamle øst-Tyskland kalte man 
julemarkedet Striezelmarkt, ikke Weinachtsmarkt som i det gamle vest-
Tyskland. 

Er du interessert i 100 sorter sennep eller 100 sorter ulike krydder, kaker, 
kjeks, julekaker og knask er julemarkedet i Dresden noe for deg. I 
motsatt fall kan du bare gå rundt å hygge deg, og fremfor alt spise 
pølser, det være seg Bratwurst eller Curry-wurst. Selvsagt hører også 
glühwein, øl og grogg med langs de mange bordene som omkranser 
salgsbodene. Og gudene må vite hvor mange tonn pølser som går med 
under julemarkedet – men gode er de! 

Å reise med Freedom Express betyr å reise uten en eneste bekymring. 
Alt går sømløst uten problemer. Bussturen er behagelig, du kan bare 
lene deg tilbake. Hotellene er tilgjengelige og sentralt beliggende og 
mannskapet yter service med et smil. 

En tur med Freedom Express er en kjærkommen avkobling uten en 
eneste bekymring. 
Og blir du med på julemarked, møter du julenissen også.

https://www.uloba.no/europa-brenner/

Freedom Drive 2019

Nok en Freedom Drive ble gjennomført tidligere i høst. Freedom 
Express og den norske delegasjonen satte kursen mot Belgia i 
begynnelsen av oktober. Freedom Drive er en europeisk markering 
av funksjonshemmedes rettigheter i Brussel. Arrangementet skjer i 
regi av ENIL, som er den europeiske Independent Living 
organisasjonen.
Både norske politikere og EU-politikere trenger en påminnelse om at 
funksjonshemmede blir diskriminert.

"Under konferansen til det europeiske Independent Living-nettverket 
(ENIL) ble det klinkende klart: Institusjonalisering av 
funksjonshemmede er på fremgang i hele Europa. 
Vi trenger kompromissløshet i frihetskampen videre. Vi trenger at 
funksjonshemmede selv gjør opprør, lenker seg fast og sier stopp. 
Frihet kommer først når du får den assistansen du trenger for å 
være en aktiv del av samfunnet, på dine egne premisser."

Dette er et reisebrev, et reisebrev som roper varsko til oss alle, 
skrevet av Hege Tegler - Politisk Rådgiver i Uloba.

Klikk på linken under for å lese hele artikkelen.
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