
Turteam:  Reidun og Kurt Hjemdal  

Opplevelser i og rundt vår egen flotte hovedstad. Med mellom annet besøk på 

Slottet, Eidsvollsbygningen, Oscarsborg festning og Prøysenhuset blir det historie, 

kultur og natur på hjemmebane når vi legger turen til Østlandet. 

ØSTLANDET  

 

2. - 8. juli 



Oslo og områdene rundt 

Sommertur til         

Østlandet 

Opplevelser i og rundt vår    

egen flotte hovedstad. Med   

mellom annet besøk på Slottet, 

Eidsvollsbygningen, Oscarsborg 

festning og Prøysenhuset blir det 

historie, kultur og natur på 

hjemmebane når vi legger turen 

til Østlandet. 

 

Dag 1 

Torsdag 2. juli  

Samkjøring til Oslo  

Samkjøring med andre Plussreiseturer til 

Oslo med avreise fra: Trondheim kl 

08.30, Ålesund, Skateflua kl 08.00, 

Moa kl 08.30, Bergen kl 08.00,           

Haugesund (Flotmyr) kl 09.25,     

Stavanger bystasjon kl 08.00, Sandnes 

busstasjon kl 08.20, Helleland kl 09.15, 

Lyngdal Inn kl 11.00, Kristiansand 

busstasjon kl 12.15, Arendal 

(Harebakken) kl 13.45,                

Rugtvedtmyra kl 15.30.  

Middag på Telemarkssvingen før vi kjører 

videre mot Oslo. Ankomst Oslo Sentrum 

ca kl 18.00.  

Vi kjører så opp til Holmenkollen Park 

Hotel hvor vi skal overnatte med         

panoramautsikt over hovedstaden vår i    

6 netter. Velkomstsamling på hotellet om 

kvelden med enkel kveldsmat. 

 

Dag 2 

Fredag 3. juli  

Oslo  

Etter en god frokost på hotellet skal vi 

denne dagen gjøre oss litt bedre kjent i 

hovedstaden vår. Vi får en rundtur med 

lokalguide i byen og vi skal innom Slottet, 

Rådhuset og operaen hvor vi får guidede 

omvisninger. Tilbake på hotellet blir det 

felles middag og samling om kvelden. 

 

Dag 3 

Lørdag 4. juli  

Eidsvoll og Prøysen 

Denne dagen skal vi på dagsutflukt           

nordover. Etter frokost blir det en liten 

times kjøretur til Eidsvoll. Vis skal besøke 

Eidsvollsbygningen som ble restaurert til 

grunnlovsjubileet i 2014. Vi kjører så   

videre til Rudshøgda. Der blir det tid til    

å kjøpe seg lunsj før vi besøker Prøysen-

huset. Her får vi omvisning og orientering 

i Prøysenstua, som ligger rett ved den 

gamle husmannsplassen Prøysen, og som 

er et nasjonalt kulturhus til ære for Alf 

Prøysen. Tilbake på hotellet blir det    

middag og samling om kvelden. 

 

Dag 4 

Søndag 5. juli  

Norsk Folkemuseum og             

Akershus festning 

I dag skal vi holde oss i Oslo området og 

vi starter dagen med et besøk på Norsk 

Folkemuseum på Bygdøy, friluftsmuseet 

med over 160 bygninger, inkludert Gol 

Stavkirke. Her får vi en guidet omvisning 

og tid til å kjøpe lunsj. Vi skal så videre til 

Akershus festning. Middelalder festningen 

er et populært rekreasjonsområde og en 

grønn lunge midt i Oslo sentrum. Her 

ligger også Hjemmefrontmuseet som vi 

skal besøke denne ettermiddagen. Dette 

museet er landets ledende institusjon for 

okkupasjonshistorie. Vi får en omvisning 

på museet. Tilbake på hotellet blir det 

middag og samling om kvelden. 

 

Bogstad Gård  

Prøysenhuset  

Akershus festning  



 

Dag 6 

Tirsdag 7. juli  

Oscarsborg 

Vi nyter en god frokost og kjører så til 

Drøbak ved Oslofjorden. Herifra tar vi 

båten ut til Oscarsborg festning 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. Etter en omvisning og litt 

tid til å rusle rundt på egenhånd tar vi 

båten tilbake til Drøbak igjen. Vi skal   

besøke Julehuset i Drøbak og det blir tid 

til å vandre litt i denne østlandske 

"Sørlandsby". Om kvelden blir det middag 

og avslutningssamling på hotellet.  

 

 

 

Dag 5 

Mandag 6. juli  

Bogstad Gård og Grinimuseet 

Vi nyter frokosten på hotellet før vi kjører 

ut av sentrum til Bogstad gård som ligger 

vakkert til ved Bogstadvannet. Her får vi 

en guidet omvisning i den vakre bygningen 

fra 1700-tallet. Vi kjøper oss lunsj på  

egenhånd før turen går videre til Grini. 

Her skal vi besøke Grinimuseet, Grini 

fangeleir som var den største tyske   

fangeleiren i Norge under 2. verdenskrig. 

Her satt nesten 20.000 fanger i løpet av 

de fire årene leiren eksisterte. Vi skal se 

på utstillingene der og får informasjon om 

museet av en lokal guide. 

Tilbake på hotellet vårt blir det også   

denne kvelden felles middag og samling. 

 

 

 

Dag 7 

Onsdag 8. juli  

Samkjøring tilbake til avreisestedet 

Etter en god frokost på hotellet kjører vi 

tilbake til Oslo sentrum igjen. Her møter 

vi våre andre Plussreiserbusser på vei 

hjemover. Her fordeler vi oss i de ulike 

bussene.  

Sørlands-/Rogalandsbussen kjører via 

Sørlandet til Stavanger. 

Haugesund-/Bergensbussen kjører 

over Haukeli til Haugesund og Bergen.  

Møre-/Trøndelagsbussen kjører    

Gudbrandsdalen til Dombås og Ålesund. 

Korrespondanse til Trondheim.  

Slottet i Oslo 

Turen bestilles på 

plussreiser.no 

eller telefon  

70 17 90 00 



 TURPRIS FRA OSLO  

Kr 12.550 
 

Priser fra andre byer: 

Trøndelag, Møre, Bergen, Haugesund og        

Stavanger: kr 12.750 

Sørlandet og Telemark: kr 12.550 
 

Tillegg for enkeltrom: kr 2.400 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Bussturen i god turistbuss 

• 6 overnattinger med frokost 

• 7 middager 

• Inngangspenger og guidede turer i henhold til 

program 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Øvrige måltid 

• Drikke til maten 

 

Vi tar forbehold om endringer i program og pris. 

Ved påmelding, vennligst benytt elektronisk    

påmeldingskjema som finnes på vår nettside 

plussreiser.no eller på telefon 70 17 90 00. 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 

Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00 

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund 

Rådhuset i Oslo 

Eidsvollsbygningen  

Den norske operaen  


