
2019 MED JULEBYDGA GAMMELDANS                                 
TIL HAMAR OG LILLEHAMMER  -   

fra 20. - 24. september    
 

Vi vil invitere ikkemedlemmer til å delta på vår tur!   Velkommen til påmelding hos Idèreiser AS 
 

Lillehammer og Hamarregionen ligger midt i det norske matfatet, i et av landets mest frukt-
bare jordbruksområder. Kulturlivet blomstrer i både Lillehammer og Hamar. I området                 
ligger noen av verdens vakreste museer samt Hedmarksmuseet. På Domkirkeodden i               
Hamar kan en se ruinene av den 950 år gamle Hamardomen. Løiten Brænderi på Løiten, 
Norsk Jernbane-museum med museumsdamptog, - Tertitt-toget er  i daglig rute om som-
meren. I Prøysenhuset blir de voksne lett nostalgiske. Den flotte Maihaugen får vi god tid til 
å oppleve under oppholdet på Lillehammer. Vi må heller ikke glemme det kjekke og levende 
Løiten Brenneriet, som vi får se allerede første dag. Ikke minst kan vi nevne Aulestad, 
Bjørnsons hjem og Sigrid Unset sitt hjem Bjerkebæk. Til orientering jobbes det og med                                           
dansetreff eller arrangement  -  som vi kan glede oss til.    
 

Dag 1.   Fredag 20. 09 SOLA - GARDERMOEN - LILLEHAMMER                                                     
Kl.06.30  Fremmøte på Sola for innsjekk med Norwegian til Oslo.  
Kl.07.30 Flyavgang til Oslo med Norwegian med ankomst kl.08.20.  
Kl.08.45 Står bussen klar og turen går til Hamar og Domkirkeodden.                                                 
Kl.10.00  Ankomst til Hamar og tur rett til ruinkirken - Hamar gamle Domkirke,  oppført i  
  forbindelse med bispesetets opprettelse i år 1152 / 1153.  Historien og dramatikken om 
  kirken, som ble ødelagt hører med. Kirken er rekonstruert, og fremstår med fantastisk 
  akustikk av våre syngende guider. Friluftsmuseet ved Mjøsa inneholder over 60  
  antikvariske bygninger fra Hedmarksbygdene.  
Kl.13.00 Felles lett lunsj for gruppa    
Kl.14.00 Avreise til Løiten Brænderi for å oppleve en ekte velkjent opplevelse med lokalguide  
   - Akevisitt underholdning med Gotmar Rustad, en av Norges autoriteter vedr. akevitt og 
  brenneri historie. Gled deg til en sjelden vandreomvisning arrangert for vår gruppe.   
Kl.16.00 Fortsetter turen forbi Vikingskipet og Hamar sentrum på vei til Lillehammer og vårt  
  Clarion Lillehammer Hotell for innsjekk.   
  Fritid fram til felles middag.  
Kl.19.30 Felles middag på hotellet. 
 

Dag 2.   Lørdag 21.09 BJÆRKEBÆK-AULESTAD - NORSK VEGMUSEUM    
Kl.07-10.00 Frokost på vår hotell.  
Kl.09.15 Spaserer vi sammen fra vårt hotell til Bjerkebæk  - Sigrid Unset sitt hjem. Vi får sett  
  hennes hjem sammen med dyktige guider, som forteller om forfatterens liv. Hun ble  
  Nobelprisvinner i 1928 og skreiv mest  romaner fra Skandinavia under middelalderen. 
  Mest kjent for oss er vel Kristin Lavransdatter. 
Kl.11.30 Bussen henter oss ved museet og turen går videre til Bjørnstjerne Bjørnsons sitt hjem 
  Aulestad, garden ligger i Follebu. Vi opplever idyllen på vakre  Aulestad, et av landets best 
  bevarte kunstnerhjem. Vi forstår godt at nobelprisvinneren Bjørnstjerne Bjørnson trivdes 
  sammen med sin familie her helt fra han flyttet dit i år 1875.  
Kl.12.00 Omvisning på Aulestad med lokale guider på museet frem til 13.30.  
Kl.14.00 Lunsj serveres på Øyer Hotell   / Pelleståva  - Veimuseet besøkes etter lunsjpausen.   
Kl.19.30 Felles middag på hotellet. 
 

Dag 3.   Søndag   22. 09       MAIHAUGEN MED LOKALGUIDE                                                  
Kl.07-10.00  Vi nyter frokost i vårt kjekke hotell.   
Kl.10.00 Sammen går vi til Auditoriet på Maihaugen, hvor Birgit som har jobba her i 14 år  gir oss 
  orientering om anlegget for å få best utbytte av besøket på friluftsmuseet. Over 200  
  bygninger fra hele Norge. Dette vekker gamle gode minner.  Lunsj på egenhånd. 
Kl.14.30 Foreslår vi å møte til omvisning med vår guide, for å bli kjent med Lillehammer  
  sentrum. På vår runde i Lillehammers bygater fortelles det om OL byens historie og vi får 
  sett byens severdigheter. Viktig er Stortorget for handel med lokalt  
  marked mandag, onsdag og torsdag og på enkelte lørdager har de Bondens   
  marked med mat og håndverk. På torget er statue av Anders Sandvig, grunn-  
  leggeren av Maihaugen. De har kunsthage og flott kunstmuseum. Flott var det for byen å få 
  komme på Creative Cities-nettverket og ble utpekt som UNESCO Litteratur by i oktober i 
  2017. Vi får høre om Lillehammer og OL byen før og i dag.  
  Litt tid på egenhånd på sen ettermiddag.      
Kl.19.30 Middag på vårt koselige hotell i Lillehammer.  
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Gudbrandsdalen  



Dag 4.   Mandag 23. 09 LILLEHAMMER  - LILLEHAMMER - PRØYSEN`s liv etc                               
Kl.07-10.00 Frokost på vår hotell.  
Kl.10.00 Avreise til Prøysenhuset, hvor guiden venter oss.   
Kl.10.45  Ved ankomst til Prøysenhuset får vi delta i en tre delt opplevelse, fortellerstund, 
  allsang sammen med minikonsert og selvsagt får vi sett på utstillingen i det nybygde 
  opplevelses-senteret - Livets Runde.  
Kl.13.00 Lunsjen er på Kafè Julie på anlegget, oppkalt etter Prøysen`s mor.    
Kl.14.00 Etter lunsj kjører vi tilbake til Lillehammer.  
Kl.14.40 Ved ankomst Lillehammer gleder vi oss til å ta gruppa med oss til toppen av skianlegget 
  hoppbakkene bygd for OL i 1994. Vi lover et flott skue over hallene Håkons- og  Kristin 
  hallene, samt hele Lillehammer og naturen rundt byen.    
Kl.19.30 Middag på vårt kjekke hotell midt i Lillehammer.  
 

Dag 5.   Tirsdag 24. 09  LILLEHAMMER - EIDSVOLL - STAVANGER  
Kl.07-10.00 Frokost på vår hotell frem til avreise.   
Kl.11.00 Vi takker for oss etter utsjekk og setter kurs mot Eidsvolls Verk og for å besøke  
  Eidsvolls bygningen.  
Kl.13.00 Ved ankomst får vi omvisning i Eidsvollsbygningen og Demokratisenteret.   
  ( ca. 1 time) 
Kl.14.00 Lett lunsj - karbonade smørbrød med kaffe i kafeteriaen.  
  Lunsjen serveres i Wergelands Hus og fremstår som et moderne kaffehus med  
  bokhandel integrert i lokalet.  
Kl.15.00 Videre reiser vi til Trandum skogen ved Gardemoen, leiren ble brukt som retter 
  sted av de tyske okkupantene. I løpet av krigen ble 173 nordmenn, 15 russere og  
  6 briter skutt og begravd her. Minnesmerket er her i dag en minneplate.    
Kl.17.45 Innsjekk på Gardermoen på Norwegian sitt fly til Sola.  
Kl.19.00  Flyavgang med Norwegian og fremme på Sola kl.19.50.   
 
 

Pris pr. person i dobbeltrom ved 40       kr. 10 400,-      
          

Prisen inkluderer:  
* All kjøring i moderne turistbuss 4 dager inkl. bom, veiavgifter    
* 4 netter på Clarion Hotel Lillehammer ( frokost og middag )   
* 4 lunsjer på aktivitetsdagene   
* Besøk på Domkirkeodden m. omvisning og sang 
* Besøk i Løiten Brænderi med omvisning « Akevisitten »    
* Besøk med omvisning på Bjerkebæk Sigrid Unset sitt hjem og Aulestad Bjørnstjerne Bjørnsons gård. 
* Besøk i Maihaugen friluftsmuseet i Lillehammer.    
* Besøk på Prøysenhuset og opplevelsessenteret med guide og omvising  
* Besøk på Eidsvoll bygningen med omvisning  
* Besøk på Trandum skogen siste dag på turen.  
* Lokalguide i Lillehammer og entreer iflg. det skreddersydde program 
* Alle tjenester på Norgestur inkl. moms i Norge. 
* Reiseleder Anne Kari T. Fossen på turen  
 
 

Tillegg:         Depositum faktureres med kr. 3500,-                
* Enkeltrom tillegg på hotellene kr. 1700,-      
* Drikkevarer til lunsjer og middager  

* 1 lunsj         Velkommen på tur med oss til  
* Tillegg for entreer utenom programmet     den flotte Hamarregionen!  
* Tillegg for leie av dansegolv  
 
 
 

For påmelding. Navn i pass og adresse, romtype og allergier etc.   
 

Vi tar forbehold om endringer som er utenfor vår kontroll i forbindelse med turen i 2019. 
Vi forholder oss til strenge grupperegler for avbestillinger innenfor både fly og hotell.             
Depositum refunderes ikke ved avbestilling uten vi har venteliste. Turen betales fullt ved 
avbestillinger etter 1. august iflg. våre samarbeidspartneres grupperegler. Det kan fore-
komme endringer i dag til dag programmet - vi mangler noen åpningstider for sept. 2019.  
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https://www.google.no/search?q=golf+hotel+viborg+ved+s%C3%B8ke+pictures&biw=985&bih=476&tbm=isch&imgil=dmPJ9qi9fGVqTM%253A%253BliVEnfczSZJtGM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.golfdanmark.no%25252Fbest-western-golf-hotel-viborg%25252Fbeskrivelse.html&sour
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