I samarbeid med

Spelet om Kristin Lavransdatter
Kulturreise 26. juni - 29. juni 2019

Preuss fotomuseum

Sigrid Undset

Kistefoss

Blaafargeverket
Spelet om Kristin Lavransdatter

Dag 1, 26. juni 2019:

Vi starter i Søgne kl. 07.00, kjører
innom Rutebilstasjonen i
Kristiansand ca. kl. 07.20 og
deretter østover på E18. Vi
strekker litt på beina underveis.
Klokka kl 12.00 regner vi med å
være i Horten, hvor vi skal besøke
Preus fotomuseum. Lunsj på
Gamlehorten Gjestegård. Turen
går videre til Lillehammer og
Scandic Hotel for middag og overnatting.

Dag 2, 27. juni 2019:

Vi koser oss med frokost før vi
besøker Sigrid Undsets bolig
Bjerkebæk, hvor vi også får en
omvisning med vekt på Sigrid
Lavransdatter. Deretter besøker vi
Maihaugen med Dronning Sonjas
barndomshjem og Norges
Olympiske museum. Vi spiser lunsj
på Maihaugen før turen går videre
mot Otta. Vi stopper ved Kringen
og Sinclairmonumentet før vi kjører
til hotellet. Etter innsjekking og middag, er tiden inne for “Spelet om
Kristin Lavransdatter”. Retur til
hotellet etter spelet.

Jørundgård

Dag 3, 28. juni 2019:

Etter frokost kjører vi til Jørundgård, hvor vi får omvisning. Så
kjører vi sørover til Hadeland
Gjestegård for lunsj kl 14.15.
Deretter besøker vi Søsterkirkene
kl. 15.30 og Kistefos museet kl.
17.00
Om kvelden kommer vi fram til
Klækken hotell ved Hønefoss, der
vi skal spise middag og overnatte.

Dag 4, 29. juni 2019:

Etter frokost kjører vi via skiflyvningsbakken i Vikersund til
Blaafarveværket. Der får vi en
historisk omvisning og inngang til
kunstutstillingen. Vi spiser lunsj på
Blaafarveværket før vi setter
kursen hjemover. Vi beregner å
være tilbake utpå kveldingen.

For medlemmer av
Senioruniversitetet og
alle andre

Norges olympiske museum

Søsterkirkene

Kulturreise-programmet
Spelet om Kristin Lavransdatter
Pakken inneholder:

-

-

Buss, sjåfør, reiseledelse
Tre netter på hotell i dobbeltrom
Tre middager, tre frokoster, fire lunsjer
Inngang Preus fotomuseum
Omvisning og inngang på Bjerkebæk
Inngang Maihaugen/ Dronning Sonjas barndomshjem/
Norges Olympiske museum,
Billett til “Spelet om Kristin Lavransdatter”
Omvisning på Jørundgård
Omvisning i Søsterkirkene på Gran
Omvisning og inngang Kistefos museum
Stopp ved skiflyvningsbakken, Vikersund
Historisk omvisning på Blaafarveværket og inngang kunstutstillingen
Alle veiavgifter og bompenger

Deltakerne må selv sørge for reiseforsikring.
Drikke til måltidene er ikke inkludert

Pris kr 6890,-

Tillegg for enkeltværelse for tre netter kr 800,-

Lurer du på noe, kontakt:
Kjellbjørg Auestad
Else-M. Bredland
Åse Irene Fjermedal
Oddbjørn Eikestøl

971
918
913
901

Forbehold om endringer

Påmelding innen 15.03.2019 etter “Først til mølla prinsippet”

42
73
64
34

471
533
634
125

Spennende
kultur, historie og
natur

Oppgi navn, adresse, e-post, telefon, fødselsdato og -år - og om du ønsker enkelt-eller dobbeltrom (skriv tydelig!)
Evjemoen, 4735 Evje
Tlf. 37 93 15 15 • post@touring.no
Tlf. 452 26 601 • eireen@touring.no

