3. - 9. juli

Oslo, Telemarkskanalen og Prøysen

SOMMERTUR
TIL ØSTLANDET

Opplevelser i og rundt vår egen flotte hovedstad. Med båttur på Telemarkskanalen, Oscarsborg festning og besøk i Prøysenhuset blir det historie, kultur
og natur på hjemmebane når vi legger turen til Østlandet.
ØNLAND
Vi skal bo godt på Holmenkollen Park
Hotel med panoramautsikt over hovedstaden vår i 6 netter. Herifra blir det
daglige utflukter med buss. Om
kveldene samles vi til middag og
samling på hotellet.

Vi gjør oss kjent i Oslo med lokalguide
og får omvisning både på slottet og
på operaen. På Bygdøy skal vi besøke
Holocaustmuseet der utstillingen gir
en helhetlig fremstilling av de norske
jødenes skjebne under 2. verdenskrig.
Her finner vi også Norsk Folkemuseum
der vi bl.a. ser Hans Nilsen Hauges
fengsel og et av landets eldste bedehus.

b
Pris fra:

7 dagers tur
11.450,Oslo:
Bergen:
11.950,Haugesund: 11.950,Stavanger: 11.950,Sørlandet: 11.750,Trøndelag: 11.950,Møre:
11.950,-
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På dagsutflukt nordover skal vi innom
Eidsvollbygningen som ble restaurert
til grunnlovsjubileet i 2014. Vi kjører
videre til Rudshøgda. Her får vi en
guidet omvisning i Prøysenhuset som
ligger rett ved den gamle husmannsplassen Prøysen og er et nasjonalt
kulturhus til ære for Alf Prøysen.

Vi skal også ha dagsutflukt til Telemark
og bli med på en fantastisk båttur på
Telemarkskanalen. Vi går på båten i
Ulefoss og får en halvannen times båttur til Vrangfoss. Her spiser vi lunsj på
den sjarmerende kafeen “Slusemesterens
Veranda» før vi tar samme vei tilbake
igjen til Ulefoss.

Siste dag kjører vi til Drøbak og tar
båten ut til Oscarsborg festing midt
i Drøbaksundet. Festningen er mest
kjent for senkningen av den tyske
krysseren Blücher i 1940. I dag er
den militære virksomheten lagt ned
og festningen er åpen for sivile.
Turen til og fra Oslo går i samkjøring
med andre Plussreiserturer og har
avreise fra Ålesund, Trondheim,
Bergen, Haugesund, Stavanger,
Sørlandet og Telemark. Mulig med
påstigning andre steder langs ruten
på vei til Oslo.

Nordsjøen

ISLAND
Turprisen
inkluderer:

Bussturen i god turistbuss, 6 overnattinger med frokost,
7 middager, 1 lunsj, inngangspenger, båtbilletter og
guidede turer, i henhold til program.

NORGE

Ikke inkludert: Øvrige måltider, drikke til maten.
Pristillegg:

2.250,- for enkeltrom.

Turteam:

Solbjørg og Steinar Tosterud.

Vilkår:

Generelle vilkår side 66.

SVER

Østlandet
DANMARK
STORBRITANNIA

