
Akershus fylkeslag 

Tur med HVITE BUSSER til Berlin, Wroclaw og Krakow 
Søndag  6 – søndag 13 august 2023. 

Adhd-Norge- Akershus Fylkeslag, har nok en gang gleden av å tilby våre medlemmer i alderen 
15 år og opp til 100 år tematur med Hvite Busser til Berlin, Wroclaw og Krakow. 

Dette er ikke den samme turen som skolene har for sine 10 klasse elever. 
Turen har fokus på Europa under 2 verdenskrig med all dens lidelse,  urolighetene i europa i dag, 
linjene fra da til nå, og kulturopplevelser fra stedene vi besøker.  
Les foreløpig program under. 

Alle under 18 år må stille med, og betale for egen ledsager. 
Egenandelen for medlemmer er satt til kr. 5500.- per. 
Egenandel for ikke medlemmer er kr 14.000.- per. pers. 

Det vil bli arrangert et informasjonsmøte i forkant ( medio mars 2023) for alle påmeldte. 
Der vil vi bli bedre kjent med hverandre og få snakke med noen som har deltatt på denne turen 
før. Det vil også komme en representant fra Hvite Busser 

Påmelding: Send en mail til: jannicke.boge@hotmail.com 
Fortell litt om deg selv og hvorfor du vil delta på denne turen. 
Vi vil ut ifra disse mailene tildele plasser så langt vi har kapasitet. 
De som får plass må bekrefte den med et depositum. 
Kr. 2000- for medlemmer. 
Kr. 6000.- for ikke medlemmer. 
Dette vil ikke bli tilbakebetalt ved avbestilling. 
FRIST: 31. Desember 2022. 

Da vi vet at dette blir en stor utgift for mange er vi åpne for en 
betalingsordning. Man kan betale et beløp hver måned med siste innbetaling 
senest 30.Juni.2023 

Håper dette trigger opplevelseslysten til mange av dere flotte medlemmer. 

Bli med på en uforglemmelig tur, meld deg på! 
Informasjon: jannicke.boge@hotmail.com , 
Jannicke Boge, tlf: 99478606 

mailto:jannicke.boge@hotmail.com


Foreløpig program 
 

1. dag søndag 06.08.2023 
 

Kl. 05.30  Oppmøte Gardermoen Flyplass ved  Samson for  
Registrering innskjekk 

Kl. 07.30 Avgang til Berlin. 
Kl. 09.05 Ankomst Berlin, buss herfra til  leiren Sachsenhausen for omvisning og   

  Blomster nedleggelse,,  
Kl. 13.30 Lunsj  
Kl.14.30 Videre til Kvinneleiren Ravensbruck 
Kl. 18.30 Innsjekk B&B Alexanderplatz,  
  Felles middag restaurant nær Alexanderplatz 
 

2. dag: Mandag 07.08.2023 
 
Kl.08.00 Felles frokost  før sightseeing i Berlin med buss 

Det vil bli mulighet for tur opp i Tv tårnet i Berlin for de som 
ønsker etter busstur. Resten av dagen til egen disposisjon. 
Ingen felles lunsj eller middag denne dagen. 

 
3 dag:Tirsdag08.08.2023 
 
Kl.07.00 Felles frokost før utsjekk og avreise til Wroclaw i Polen 
  Omvisning i Wroclaw med lokalguide 
  Lunsj med innsjekk Hotell i Wroclaw 
  Resten av dagen til egen disposisjon, middag på egenhånd 
Kl.13.45 Lunch på La Campana restaurant i gamlebyen.  

 
4 dag: Onsdag 09.08.2023 
 
Kl.07.00  Felles frokost og utsjekk fra Hotellet før egentid i Wroclaw før avreise til Krakow  
  Lunsj på egenhånd denne dagen 
  Ankomst og innsjekk Hotell Wyspianski i Krakow 
  Felles middag på hotellet. 

 
5 dag: Torsdag 10.08.2023 

 
Kl.06.30 Avreise og Frokostpakker til Auschwitz.  
Kl.13.30 Ankomst Hotellet etter Auschwitz besøk. 
  frokost for resten av deltagerne ,dagen og lunsj på egenhånd 
Kl.16.45 Avgang til « Polsk Mat Tour « for de voksne. 
Kl.17.30 Avgang til middag for ungdommene med Ungdomslederne. 

 
  6  dag: Fredag 11.08.2023 
 
Kl.08.00 Frokost på hotellet 
Kl.10.00 Avreise med elektriske biler (golfbiler) for sightseeing i Krakóws  historie 
   Lunsj på La Campana restaurant i gamlebyen. 
Kl.10.30 Avreise med Trabant biler til NoWa Huta, en reise tilbake til 50-60.70 tallet. 
   Lunsj i NoWa Huta. 
   Resten av dagen til egen disposisjon. 
   Ingen felles middag denne dagen. 
 



 7 dag:Lørdag 12.08.2023 
 

Kl.08.00 Frokost 
Kl.09.00 Avreise til Saltgruvene  for de som skal dit 
Kl.13.00 Retur fra saltgruvene til Hotellet 
  Resten av dagen til egen disposisjon. 
Kl.18.00 Felles Folkloreaften med polsk middag. 
  Resten av kvelden fri 
 

  8 dag Søndag 13.08.2023 
 
Kl.  Frokost 
Kl. 11.00 Utsjekk 
Kl. 18.00 Avreise flyplassen i Krakow for hjemreise til Oslo. Avgang fly kl 21:10. 
 
 
Aktiviteter i Berlin: 
 
Dag 2.: Tur opp i TV-Tårnet 
 

Aktiviteter i Krakow: 

Dag 5.:Auschwitz Leiren for de som ikke har vært der, og for de som ønsker. 
 
 Dag 6.: Nr.1.:Sightseeing i Krakow Lunch på La Campana restaurant i gamlebyen. 
  Nr.2.: Trabant biltur til NoWa Huta, Lunsj i NoWa Huta 
 
 Dag 5.: Tur til saltgruvene for de som ønsker. 
 
 
Alle disse aktivitetene må man melde seg på. Denne påmeldingen er bindene. 
Om man ikke deltar på det man har meldt seg på må man betale 
summen for aktiviteten til ADHD-Norge, Akershus Fylkeslag. 
Dette for å forsikre oss om at vi ikke betaler en masse penger for aktiviteter 
som ikke blir benyttet. 

 
Meld dere på! 
 
Turhilsen  
 
Jannicke C R Boge, leder  ADHD-Norge, Akershus Fylkeslag. 

 


