4 dager, 8. - 11. oktober 2020

Vi har valgt oss et reisemål som nok er velkjent
for de fleste av omtale, men det er fremdeles
mange som ikke har besøkt Lillehammer og området rundt. Noen har kanskje bare kjørt raskt
gjennom eller forbi på vei til andre reisemål. Lillehammer er så desidert en tur verdt. Her er det
mye interessant og spennende å se og høre. Vi
skal se på anleggene som ble laget til OL og vi
skal besøke både Maihaugen, Norsk vegmuseum
og Løiten Brænderi. I lillehammer bor vi midt i
byen og etter en omvisning med en lokal guide er
vi klare for å kikke på byen på egenhånd og litt
shopping er vel ikke å forakte i det koselige sentrum av byen. Bli med da vel!

Risdal Touring, Transportvegen 17, 4735 Evje
www.touring.no

Turen dag for dag:

TURPRIS

DAG 1

4 dager kun kr 5.990,-

Torsdag 8. oktober 2020:

Pris pr person i dobbeltrom

Stavanger/Sørlandet/Grenland – Oslo – Lillehammer: Vi reiser fra Stavanger om morgenen. I komfortabel buss og med
sjåfør som kjører behagelig, setter vi kursen mot Sørlandet
med påstigning underveis. Fra Kristiansand forsetter vi gjennom resten av det som nå er blitt et nytt og sammenslått fylke, - Agder. Mulighet for å kjøpe lunsj underveis. Vi passerer
hovedstaden utpå ettermiddagen og fortsetter til Jessheim.
Deretter kjører vi forbi Minnesund, langs Mjøsa og frem til
Lillehammer hvor det blir middag og overnatting 3 netter på
Clarion Collection Hammer Hotel, midt i sentrum.

Avreisedato: Torsdag 8. oktober 2020
Retur: Søndag 11. oktober 2020
Turprisen inkluderer:
 Helturist buss og erfaren sjåfør
 Velorientert reiseleder

 3 hotellovernattinger
 3 frokoster og 3 middager

DAG 2

 Inngang og introduksjon på Maihaugen

Fredag 9. oktober 2020:

 Løitens Brænderi Akevisitt besøk

I Lillehammer: Første dagen, etter frokost – møter vi vår lo Buss til Norsk vegmuseum
kalguide som skal presentere OL-byen på en 2 timers rund Lokalguide på Lillehammer
tur. Resten av dagen er satt av til fri benyttelse i Lillehammer,
 Alle veiavgifter og bompenger
men de som ønsker det kan bli med vår sjåfør en tur til Norsk
vegmuseum. Norsk vegmuseum er et av Norges største teknisk industrielle museum. Museet har om lag 4000 kvadratTillegg for enkeltrom 990,meter innendørs utstillinger, en stor museumspark og en
over 200 meter lang bergtunnel, som ganske sikkert er verEventuelle inngangspenger utover det
dens eneste tunnel som er sprengt ut til museumsformål.
beskrevne er ikke inkludert.
Tunnelen er en del av Norsk fjellsprengningsmuseum. Her
rien formidles gjennom en forestilling hvor omviseren spiller
går vi rundt på egenhånd og betrakter alt som dette flotte
flere roller underveis. Etter dette kjører tilbake til hotellet og
museet inneholder. Felles middag på hotellet om kvelden.
koser oss med felles og inkludert middag.

DAG 3
Lørdag 10. oktober 2020:

Utflukt: Etter frokosten kjører vi til Maihaugen og her får vi
først en introduksjon før vi kan vandre rundt på museet å
betrakte mangfoldet som finnes her. På Maihaugen er det
spennende aktiviteter, vakre omgivelser og gode opplevelser for hele familien. Maihaugen er det største friluftsmuseet i Norge og har mer enn 200 bygninger fra 1200-tallet og
fram mot i dag så her er mulighetene lagt til rette for en innholdsrik og interessant dag. Det er også mulig å få kjøpt seg
noe å spise her. Turen går videre til Løiten. Til et vaskeekte
brenneri, nå museum. Potetbøndene i området leverte sine
råvarer. Ferdig, sterk sprit kom ut som sluttprodukt. Til glede
og fortvilelse. Vi skal få en «Akevisitt», et besøk hvor histo-

DAG 4
Søndag 11. oktober 2020:
Lillehammer – Grenland/Sørlandet/Stavanger: Frokost på
hotellet før avreise og farvel med Lillehammer. Vi kjører forbi Gjøvik, til Raufoss og frem til Jevnaker. Deretter kjører vi
til Blaafarveværket. Området har rike kulturtradisjoner – og
vi har jo på ingen måte fått med oss alt. De gamle koboltgruvene skaffet jo først og fremst råstoff til blåfargen, derav
navnet på stedet. Her skal vi innom å kikke litt, og det er
også mulig å få kjøpt seg litt å spise. Deretter går turen
hjemover. Underveis stopper vi selvsagt for både beinstrekk
og for at de som har et stykke å kjøre og igjen blir sultne og
tørste, kan få kjøpe seg litt å bite i og noe å drikke underveis.

Booking: 37 93 15 15 eller post@touring.no

