
DET NORSKE VERITAS’ PENSJONISTFORENING 
 

Høvik 2. juni 2022 

 
Kjære Medlem. 

  
TUR TIL DUBLIN 

Søndag 28. – onsdag 31. august 2022 

 
Vi har gleden av å invitere til tur til Dublin, opprinnelig planlagt til august 2020. Programmet har blitt til ved en tett dialog mellom Espnes Gold 

AS og Pensjonistforeningen for å skape et opplegg som vi håper oppfyller kravene og forventningene vi har til en slik reise.   

Program for turen fra Espnes er vedlagt. 

Av høydepunkter vil vi nevne: 

⎯ omvisning Malahide Castle 

⎯ besøk i landsbyen Howth 

⎯ sightseeing i Dublin med guide 

⎯ besøk på EPIC Irland, The Irish Emigration Museum 

⎯ besøk på Guiness bryggeri 

⎯ utflukt til Kilmainham fengselet  

⎯ besøk på destilleriet Pearse Lyons 

 

Påmelding må skje innen onsdag 22. juni 2022. Antall deltagere er 45 personer.  Dersom det melder seg flere enn 45 deltagere, gjelder som 
tidligere prinsippet "først til mølla", der mølla er tidspunkt for innbetalt depositum. De påmeldte får beskjed, og de overskytende vil bli satt på 
venteliste og får også beskjed om dette. 

Påmeldingsskjema finner du vedlagt. 

Priser: 

 Full pris Depositum ved  
påmelding 

Restbetaling senest  
18. juli 2022 

Medlem i dobbeltrom   kr 12 200,- kr 4 000,-   kr 8 200,- 
Ledsager i dobbeltrom   kr 12 750,- kr 4 000,-  kr 8 750,- 
Medlem i enkeltrom      kr 14 100,-  kr 4 000,-  kr 10 100,- 

Det tas forbehold om endringer i valutakurser, skatter og avgifter. Endelig pris vil bli formidlet før siste innbetalingsfrist.  

Deadline for påmelding og depositum 22. juni 2022. 

Depositum og restbetaling betales til konto 7133.63.00716. 

Inkludert i pakkeprisen, vennligst se informasjon i program fra Espnes Gold, side 6. 

Avbestillingsbetingelser:  

Ved avbestilling innen påmeldingsfristen refunderes depositumet. 

Etter 22. juni 2022, betales 30% av totalpris pr. deltager. 

Etter 7. juli 2022, betales 50% av totalpris pr. deltager. 

Etter 21. juli 2022, betales 100% av totalpris pr. deltager. 

Reiseforsikring 

Alle oppfordres til å ha reiseforsikring som også dekker avbestilling i tilfelle sykdom. Forsikringen må være tegnet før påmelding og gjelde til 

etter avslutning av turen. Det gjøres oppmerksom på at ved avbestillinger grunnet sykdom, vil forsikringer refundere alle kostnader minus evt. 

egenandel uansett avbestillingstidspunkt. 



Reisetilskudd 

Reisetilskudd for fjerntboende medlemmer vil bli gitt etter vanlige regler med Oslo som startsted for reisen. Deltakere med reiseutgifter (på 

billigste måte) for tilslutning på mer enn kr. 250,- pr. person tur/retur får refundert 75 % av reisens kostnad, maks Kr. 900,- pr. person. 

Tilskuddet ytes ikke til ektefeller, samboere eller partnere. 

Tilslutningsfly/hotell Gardermoen 

Deltagere som er avhengig av fly til / fra Gardermoen fra andre steder i Norge anbefales å bestille tilslutningsfly direkte fra 

post@espnesgold.no/ 410 40 676 for å få gjennomgangsbillett og slippe å ta ut bagasjen og sjekke inn på nytt. Hvis det er behov for hotell, kan 

også Espnes være behjelpelig med bestilling. 

Informasjon finner du også på vår internettside sammen med elektronisk påmeldingsskjema: www.dnvspensjonistforening.no eller søk på 
Google: Pensjonistforeningen DNV 
 
NB 
Husk gyldig pass NB! Sjekk passets gyldighetsdato (bestill snarest nytt pass om ikke gyldig i reiseperiode) 
- Husk gyldig vaksine mot Covid19 (sjekk alltid; https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/) 
 
  
 
Med vennlig hilsen, 
Styret i DET NORSKE VERITAS’ PENSJONISTFORENING 
Har du spørsmål angående programmet, må du gjerne kontakte Kari Sunde, tel. 906 67 415, e-post Kari.Johanne.Sunde@gmail.com eller andre 

i Styret. 

https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/

