
 
 
 
 

   

 
TUR TIL LONDON MED MARVIN WISETH 

 
Søndag 15.- torsdag 19. april 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bli med til London med Marvin Wiseth som guide og kjentmann.  
 
Marvin Wiseth er kanskje mest kjent som en svært populær ordfører i Trondheim på nesten hele 
1990 –tallet. Han har vært i London mer enn 200 ganger og for Marvin er London hans andre 
hjemby. Han har skrevet en reisehåndbok om London der han erklærer sin betingelsesløse 
kjærlighet til byen og alt det merkverdige som engelskmennene foretar seg. Med Winston 
Churchill, Admiral Nelson og Dronningen oppdager vi sammen med Marvin parker, puber,  
spisesteder og ærverdige bygg.  Etter eget sigende fornemmer Marvin å ha vært engelsk i sitt 
forrige liv.     
 
London er alltid en storartet opplevelse, og vi elsker denne byen!  
Ingen annen by utenfor Norge står oss nordmenn nærmere enn London. Hvorfor? Kanskje først 
og fremst fordi London har ”alt”. 
 
Byen er enestående når det gjelder fabelaktig shopping, topp underholdning, strålende teatre og 
musikalscener, interessante museer, unike historiske severdigheter, inspirerende kunstgallerier, 
forbløffende arkitektur, tradisjonsrike puber, prestisjefylte fotballkamper, et svingende og 
pulserende natteliv og verdens mest varierte restauranttilbud.  
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London er tradisjonsrik og konservativ, aristokratisk og elegant samtidig som den er ultra 
moderne, trendsettende, livsnytende og frodig folkelig. 
Tar du en titt på byens skyline, ser du ikke bare de velkjente landemerkene Big Ben, St. Paul’s 
Cathedral og Buckingham Palace, men også nye ekstraordinære bygninger og konstruksjoner 
som Swiss Re Tower, London Eye og County Hall. 
 
London er også en enorm multikulturell smeltedigel. Her snakkes 250 ulike språk, og hver tredje 
innbygger er født i utlandet. Pulsen slår meget fort og tempoet er høyt. Finn gjerne ut på forhånd  
om hva du vil gjøre og se, hvis ikke risikerer man å ”gå seg bort” i alle tilbudene. 

 
PROGRAM 
 
Søndag 15. april 
13.15   Avreise fra Gardermoen SAS 
14.35  Ankomst London Heathrow, transfer inn til Hotel St. Giles London 
På kvelden er det felles middag på Restaurant L’Etoile 
Foredrag om London av Marvin Wiseth 
 
Mandag 16. april 
Denne formiddagen blir det spennende sightseeing til fots der Marvin Wiseth viser oss kjente 
steder som Buckingham Palace, Trafalgar Square og Downing Street 10. 
 
Vi starter rett utenfor Buckingham 
Palace. Slottet har 775 rom og ble tatt 
i bruk som kongelig residens i 1837 av 
dronning Victoria.  
 
Vi besøker også The Green Park som 
ligger rett ved slottet. Neste stopp er 
også en park, St James Park. Det er den eneste av de kongelige parker som ikke er inngjerdet. 
Parken har en utrolig flott blomster prakt. Fra parken går vi opp til Trafalgar Square, det politiske 
midtpunkt i London.  
Etter Trafalgar Square går turen mot Parlamentet og Big Ben. Men vi stopper hos Horse Guards. 
Er vi heldige får vi med oss vaktskiftet som foregår til hest.  
Vi spaserer nå videre til Downing Street 10.  
 
Felles lunsj "Fish & chips" på Admiralty pub ved Trafalgar Square.  
Ettermiddagen og kvelden til fri disposisjon. 
 
 
Tirsdag 17. april 
I formiddag får vi en fin båttur på Themsen og 
besøker den lille byen Greenwich. Vi har med oss 
Marvin Wiseth som vår lokale guide og kjentmann.  
 
Vi rusler gjennom den lille hyggelige byen Greenwich 
og tar turen gjennom Greenwich Park opp til The 
Royal Observatory hvor vi finner The Greenwich 
meridian line.  
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I Greenwich finner vi også den restaurerte seilskuten Cutty Sark og det store National Maritime 
Museum og den klassiske bygningen til Old Royal Naval College. 
Vi avslutter gåturen på det lokale markedet hvor det blir litt tid til shopping.  
 
Felles lunsj på Jamies Italian i Greenwich. 
Resten av ettermiddagen og kvelden til fri disposisjon. 
 
Onsdag 18. april 
I dag går turen til Kent og Chartwell – Winston Churchills favoritt sted og hjem. 
Marvin Wiseth er spesialist på Churchill så vi kan se frem til en interessant dag.  
 
Churchill kjøpte Chartwell i 1922 og bodde der resten av livet.  Stedet 
er akkurat som han forlot det siste gangen i 1964. Avisene ligger 
fremme. I askebegeret ser vi en halvrøkt sigar. I hagen stelles 
rosebedene like godt som på Churchills tid. I sine depressive perioder 
murte han og det er derfor mange murer på Chartwell.  
 
Felles lunsj på Kings Arms i landsbyen Westerham. 
Vi er tilbake i London seint på ettermiddag.  
Felles middag på Fitzrovia Belle, en trivelig pub ikke langt fra hotellet.  
 
 
Torsdag 19. april 
På formiddag litt fri tid før vi sjekker ut. 
15.35 Avreise fra London Heathrow med SAS 
18.45 Ankomst Oslo Gardermoen       
 
 

 
HOTEL 
St. Giles London 3*   
Bedford Avenue  

Web: www.stgileshotels.com/hotels/united-kingdom/london/stgiles-london  
 
Dette er et stort, moderne og populært mellomklasse 
hotel som ligger i Londons West End, like ved Oxford 
Street og Tottenham Court Road. Hotellet har 705 
små, med fine rom. Hotellet har to restauranter; Sage 
& Chilli, Hudson's House og VQ som har et variert 
tilbud. Mot et lite tillegg har gjestene tilgang på 
hotellets treningssenter om har et 25 meters 
svømmebasseng, badstue og treningsrom. Hotellet 
har et konferansesenter med 6 moderne møterom.  
Undergrunn stasjoner i nærheten: Tottenham Court 
Road (Central linjen og Northern linjen). 
 

 

http://www.stgileshotels.com/hotels/united-kingdom/london/stgiles-london
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FLYFORBINDELSER 
Søndag 15. april  / Oslo Gardermoen – London Heathrow / 13.15 - 14.35  
Torsdag 19. april / London Heathrow – Oslo Gardermoen  / 15.35 - 18.45   
 
Vi kan tilby tilslutnings fly fra andre byer i Norge.  

 
PRIS 
Pris per person i delt dobbeltrom: kr 9.900,-  
 
Prisen inkluderer: 
Fly Oslo – London t/r med SAS 
Overnatting 4 netter i delt dobbeltrom med frokost 
Reiseleder fra FRAM med på hele turen 
Marvin Wiseth med som lokal guide og kjentmann  
Søndag: Transfer flyplass – hotel, felles middag 
Mandag: Sightseeing ½ dag med Marvin, ingen innganger, felles lunsj på pub 
Tirsdag: Båt til Greenwich t/r, omvisning i Greenwich, felles lunsj, felles middag 
Onsdag: Dagstur til Kent, buss, inngang Chartwell House, felles lunsj 
Torsdag: Transfer hotel - flyplass 
 
Mulige tillegg 
Tillegg enkeltrom: NOK 1.450,-  
Drikke til måltidene  
Tilslutnings fra andre byer i Norge (på forespørsel) 

 
PÅMELDING OG FRISTER 
Påmeldingsfristen er fredag 22. desember 
Link til påmelding: www.deltager.no/London2018_Senior_Norge  
 
Spørsmål om turen kan rettes til Senior Norge v/ Eva Henschien  
Tel 41 44 00 70 eller mail: eva.henschien@seniornorge.org   
 

Betingelser 
Alle deltagere vil få fullstendige betingelser tilsendt ved bestilling.  
Innbetaling av depositumet bekrefter at du har lest og godkjent reisebetingelsene og er kjent med de 
øvrige reisevilkårene.  
Faktura for depositum blir sendt ut rett etter påmeldingsfristen. 
Depositum er 1/3 del av reisens pris pr. person.   
Prisen er basert på minimum 30 deltagere.  
Sluttbeløpet forfaller til betaling 65 dager før avreisedatoen 

 
FRAM Arrangement AS er ansvarlig reisearrangør for denne turen.  
FRAM Arrangement AS er medlem av Reisegarantifondet. Web: www.fram.as  
 

 

http://www.deltager.no/London2018_Senior_Norge
mailto:eva.henschien@seniornorge.org

