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Nattens riddere på tur til: 
   

val Thorens og Grenoble 
 

 
 
 

Søndag 18. – Torsdag 22. April 
 



Huskeliste før avreise VIKTIG!!: 
• PASS (Gyldig i 3 måneder frem i tid!) 
• Kamera 
• Bankkort og noen euro-sedler 
• Skiklær og solkrem til val Thorens 
• Godt turhumør og et bredt smil  

 
Avreise - Søndag 18. april: 

Vi reiser med Norwegian flight 
DY 1606 fra Gardermoen til 
Geneve, med avgang 17:40. 
Siden vi reiser i ettermiddags 
peaken på en søndag, og med 
antatte køer for både innsjekk 
og sikkerhetskontroll er 
seneste oppmøtetid 
15:40. Vi møtes i 

avgangshallen, helt i vestenden ved innsjekkingsøy A for oppmøte og utdeling av 
flybilletter. Alle sørger selv for å sjekke inn og komme seg gjennom 
sikkerhetskontrollen og til rett gate i rimelig tid før boarding. TIPS: Ønsker dere å 
sitte samlet kan dere gå inntil 3 stykker for felles innsjekk. Automatene 
fungerer fint til dette! For de som bestilte billetter tidlig har vi reservert seter på 
forhånd som en bonus! Husk at pass må fremvises både ved innsjekk og gate, så 
ikke pakk dette ned i kofferten! Vi har kjøpt plass til 1 kolli (20 kg) pr person. I 
tillegg kan du ha inntil 10 kg i håndbagasje. Husk håndbagasjeregler pr. nov 2006 
som forhindrer endel tillatte gjenstander som håndbagasje. Bl.a. gjelder dette 
personlige hygieneartikler og alt flytende over 100 ml. Pakk dette ned i innsjekket 
bagasje så slipper dere problemer! 
 
Ankomst Geneve – ca 20:20: 
Vi samles ved bagasjebåndet i Geneve og går samlet til bussen.  Vi lander forøvrig 
ved Terminal M. Etter å ha passert tollen og hentet bagasjen, går vi til nærmeste 
utgang, der bussen vår står og venter. Bussen skal være merket Riviera Voyages 
og Tråkkemaskin.no. Bussturen til val Thorens er estimert å ta ca 2 ½ - 3 timer på 
gode veier til å starte med, og relativt svingete veier mot slutten. Vi stopper underveis 
og får i oss en kjapp middag hvis stemningen er tilstede for dèt! Jeg antar at det ikke 
blir noe unntak fra drikkeserveringen underveis, slik at den blir på samme nivå som 
tidligere år. Jeg tror vi har blitt en god kunde hos busselskapet  
 
Ankomst Montagnettes Soleil val Thorens  – ca midnatt: 
Et høykvalitets 5 stjerners leilighetskompleks med leiligheter på 3 og 4 etasjer i ekte 
høyfjellsstil venter på oss. Innsjekk skal være utført på forhånd og nøkler skal finnes 
inne i hver leilighet. (Detaljer avklares på bussen) Vi skal bo i henholdsvis 2 stk 10-
sengs leiligheter og 1 stk 8 sengs leilighet. Tilsammen 28 senger. Forhåndsfordeling 
av leilighetene i henhold til romliste (ønsker må gjerne komme på forhånd – til Ole 
Kristoffer). Ønsker dere å bytte internt når vi kommer frem, står dere fritt til det!  
Turdeltagerne på hver leilighet må peke ut en ”leilighetsansvarlig” som skal bidra til at 
leiligheten forblir i samme stand når vi drar, som når vi kom. Det gjør vi på bussen til 
val Thorens. 
 
Leilighetene ligger tett opptil sentralområdet i val Thorens, og hele sentrum kan nåes 
til fots innenfor 5 minutters gange. 1 minutts gange fra leiligheten kan vi spenne på 
oss skiene og kjøre ut i løypenettet. Rett utenfor leilighetene finnes det heiskort salg, 



skiutleie, dagligvareforretninger, restauranter og nattklubber. Med andre ord bor vi 
midt i smørøyet! 
 
 
Romliste kommer på bussen og om dere vil bytte internt, så gjør gjerne det! :) Ting 
som eventuelt blir føres opp på leiligheten må betales av de enkelte, og vi anbefaler 
at det unngås. Leilighetsansvarlig er ansvarlig for at eventuelt utestående leilighets-
kreditt beløp er betalt innen avreise onsdags morgen. 
 
Mandag – onsdag: 
Ingen faste gruppeplaner for disse dagene. Heiskort kjøpes på egenhånd, men går vi 
sammen som en gruppe er det rabatter å hente. Hvis det er ønskelig kan vi prøve å 
arrangere noen fellesmiddager. Val Thorens har mange flotte restauranter å by på, 
og raclèt og fondue kan anbefales! Skikjøringen på denne tiden av året spenner fra 
ca 3200 meter over havet til snaut 2000 meter over havet, og er vi riktig heldige, viser 
de Franske alper seg fra en like god side i år som forrige gang vi var der – knallblå 
himmel og sol! 
 
Onsdag 21. April  – Avreise val Thorens 08:30 
For å rekke messa i Grenoble er vi nødt til å ha en tidlig avreise fra val Thorens på 
torsdagen. Bussen bruker ca 2 timer til Grenoble, og vi blir da kjørt direkte til hotellet 
vi skal overnatte på. Hotel Campanile Grenoble Sud. Her laster vi av bagasjen og 
sjekker inn om mulig (kanskje ikke før kl 12? – men i så tilfelle får vi sjekke inn ett 
rom og samle bagasjen der). Når det er unnagjort, er det valgfritt om man ønsker å 
dra på messa eller om man vil bruke dagen i Grenoble til andre ting. Hvis man 
ønsker å ta buss til messa, kan man benytte seg av buss nr 23 som har holdeplass 
rett utenfor hotellet. 
 
Messe: 
SAM 2010 er en internasjonal messe der alle de store leverandørene er representert. 
500 utstillere, 30.000m2 messehall og over 15.600 besøkende fra 58 land vil være 

der! Messa holder åpent til kl 18:00. 
 
Alle de store leverandørene har stand på SAM 
2010 - Grenoble;  

- Doppelmayr 
- Leitner 
- Prinoth 
- Kässbohrer 
- Poma 
- Skidata 
- Technoalpin 
- Zaugg 

 
Trygve Owren og Prinoth har sponset 30 billetter til messa, så alle får utlevert en slik 
på bussen til Grenoble! 
 
For komplett utstilleroversikt og mer info, se www.sam-grenoble.fr  
 
Torsdag 22. April– Avreise Grenoble 08:30 DY 1603: 
Vi bruker ca 2 og en halv time til Geneve, og for å rekke flyet som går fra Terminal M 
i Geneve kl 13:25 er det viktig at vi overholder tidene. De som ikke er tilstede ved 
bussen kl 08:30 er selv ansvarlig for å komme seg til Norge. På flyplassen, gjøres 
innsjekk i fellesskap, slik at vi får sitte relativt samlet på flyet. Alle er ansvarlige for 
selv å komme seg gjennom sikkerhetskontrollen og ut til riktig ”finger”. Geneve er en 

http://www.sam-grenoble.fr/�


rotete flyplass, så sørg for å holde deg orientert om hvor du befinner deg, eller gå evt 
aldri alene. Oppsatt landing i Oslo er ca kl 15:55. 
 
Generelt: 
Totalt blir vi +- 30 medlemmer på turen, og navnelisten kan være offer for noe 
justering frem til avreise  Romlisten og deltargerliste deles derfor ut på bussen. 
Telefonliste lager vi også på bussen slik at det er mulig å få tak i hverandre når vi er 
der nede! 
 
Husk at du selv er ansvarlig for å ikke komme for sent til noen av de oppsatte tidene. 
Det skjer i tilfelle på eget ansvar!  Har du spørsmål før, under eller etter turen, ta 
gjerne kontakt med Ole Kristoffer. Telefonnummer finner du nedenfor.  
 
Kontaktpersoner under turen: 
Ole Kristoffer Hole Olsen, +47 4789 5000 / +47 4020 4690 
Sjur Ringstad, +47 9707 1947 
Espen Børresen, +47 9061 0604 
Kenneth Hansen 
 
 
GOD TUR! 
 
Mvh.  
Tråkkemaskin.no 
Ole Kristoffer Hole Olsen - og de andre administratorene! 


