
TAKRINGENS REISEBREV 

TAKTOUR 2019 
BARCELONA – AT SEA – NAPOLI - ROMA 

12.05 – 15.05.2019 

BARCELONA 12.05 

Årets TakTour med Takringen, deres medlemmer og leverandører, ble en minnerik tur som var litt utenom de 

vanlige turene våre. Vi drar til sjøs med cruiseskipet Norwegian Epic.  

Påstigning Barcelona havn. Barcelona bærer faktisk en del fellestrekk med Bergen. Det er landets nest største by, 

navnet starter på B, befolkningen har en patriotisme som kan virke litt ute av kontroll og enkelte fragmenter 

kjemper for løsrivelse 😉 

Men noen forskjeller er det. Barcelona har strender, varmere og tørrere klima og er Spanias (selverklærte) 

kulturhovedstad. De har dog ikke Bryggen, men det finnes en flere kilometer lang promenade langs de hvite 

strendene. 

Ca. 60 personer av oss har benyttet anledningen til å reise ned noen dager i forveien, og her ser du noen av de 

heldige. 
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Rundt kl. 12:00 er gruppen vår på nesten 150 personer samlet nede ved havnen for å registrere oss inn ombord 

på skipet. Vi er klar over at båten kan romme 4200 passasjerer, men at alle stod i kø samtidig hadde vi vel ikke 

helt sett for oss. Køen ble noen meter lang kan man si. Men gjengen er alltid ved godt mot, så når Takringens 

mannskap ønsker velkommen og står klare med «Goodie-bag», forfriskende drikke og litt snacks ute i Pool Bar & 

Grill på dekk 15, ja da er livet godt og bare smilende igjen 😊  
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AT SEA 13.05 

Vi har gjort oss litt kjent med skipet nå, men det vil nok ta litt tid før vi helt forstår hva som er foran, bak, babord 

og styrbord, for Norwegian Epic er ingen liten «små balje». 

Vi seiler i hele dag, og ledsagerne har nå muligheten til å finne ut litt mer om skipet’s uante muligheter for 

aktiviteter, shopping etc., mens Takringens medlemmer og leverandører holder møte. Destinasjon for Takringens 

konferanse er «Et sted i Middelhavet».  
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Møte avsluttes med gode historier av Ingebrigt Steen Jensen, en norsk forfatter, rådgiver og fotballentusiast. Her 

har også ledsagerne anledning til å stille. Konferansen er slutt. Det er tid for en valgfri strekk 😊 
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Men nå er det straks klart for årets store «snakkis» - White party! 

Selv i en hærskare av mennesker skiller vår gruppe seg ut der vi alle stiller i hvitt tøy. Vi er som rene hvite 

engler, og det skorter ikke på blikk fra de øvrige passasjerene 😉 
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Høydepunktet for våre turer er selvfølgelig prisutdeling til årets medlem og årets leverandør. I anledningen har vi 

hyret Bliss Ultra Lounge noen timer for oss selv, hvor begivenheten skal finne sted. Årets medlem 2018, som 

enstemmig er blitt valgt ut på forhånd av Takringens tre jurymedlemmer, ble velfortjent gitt til Fagprosjekt AS. 

Og årets leverandør 2018, som blir stemt frem av medlemmene, ble Isola AS. Vi har også en premie til vår 

velkjente tur-Quiz som i år ble vunnet av Daniel Urvalek og hans ledsager. 
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Vi koste oss sammen ut i de små timer.  

NAPOLI 14.05 

God morgen, vi har nå ankret opp i Napoli. En by du enten elsker eller hater. Trafikken og forurensning kan være 

kvelende. Mafiaen har dype røtter her, og en intensiv bombing under siste verdenskrig har ødelagt mange av de 

historiske monumentene som innbyggerne var så stolte over. Men Napoli har usedvanlig livlige og lidenskapelige 

innbyggere, et intenst og morsomt uteliv og lang historie. Dessuten en by det er enkelt å kombinere med om du 

har tenkt en ferie i Roma, eller som i vårt tilfelle hvor vi har valget i dag om sightseeing til vakre Capri, 

legendariske Pompeii eller en byvandring i Napoli. Kanskje har noen rett og slett bare lyst til å ha en avslappet 

dag om bord. Valget var ditt.  
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Heldigvis holdt den stadig truende vulkanen Vesuv seg i ro, mens vi seilet ut fra Napoli i en vakker solnedgang. 
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ROMA 15.05 

TakTour 2019 ender her i Civitavecchia, en havneby ca. 40 minutter fra Roma by. 

De fleste av oss drar nå hjem med fly, men mange har også valgt å bli igjen en dag eller flere i Roma/Italia på 

egenhånd. Den mindre gruppen som har valgt å bli igjen, skal nå på en sightseeing i Roma. Byen med sin lange 

og innholdsrike historie, monumenter, ruiner og fortidsminner. Værgudene var ikke helt på vår side i dag, men 

det var derimot gateselgerne som stod klare med paraplyer og regnkapper før vi omtrent hadde trådt foten ut av 

bussen 😉 

Vi vandret med guide til bl.a. Colosseum, Lateranpalasset, hvor det står en egyptisk obelisk som er verdens 

høyeste av sitt slag, Palatinerhøyden med ruinene av palasset til keiser Augustus, det gigantiske monument 

(Romas største) til Viktor Emmanuell II, Trevi-fontenen og Pantheon, et nærmere 2000 år gammelt romersk 

tempel. Noen var også bortom Den spanske trappen. Roma er faktisk den eneste hovedstad i verden som 

omslutter et annet land – Vatikanstaten.  
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Vi var litt småuggene og frysende på slutten av guideturen, så nå smakte det med nydelig Italiensk småmat og 

god vin i varme lokaler. 
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Da gjenstår det for oss å takke dere for det gode selskap som dere bringer med dere til alle tak-turene våre. 

Vi i Takringen AS setter utrolig stor pris på dere alle, og ser frem til mange fine arrangement sammen. 

Her et lite knippe utsøkte «Kaptein» bilder på slutten 😊 
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Sett fart!! – Her er det tak som må fikses 😉 

                       

Beste hilsener fra Janne, Marianne og Vidar 

 

 

 

 

 

Bilder hentet fra Janne og Mariannes foto. 


