Langweeken i Oslo

I Hans Nielsen Hauges fotspor
Spennende og innholdsrike dager
der vi blir tatt med i Hans Nielsens
Hauges fotspor – fra vugge til Grav.
Et program i regi av Katakomben
Kultursenter.

7. - 10. oktober 2021
Turteam:
Mette V. og Roger
Sørensen

HOTELL
THON HOTEL SLOTTSPARKEN
Leilighetshotell som ligger i et stille
område rett ved Slottet.
Her er du i gangavstand til alt Oslo har å
by på,
Hotellet tilbyr: Gratis trådløst internett,
trimrom med badstue, parkering mot
avgift.

Dagsprogram
1.dag: Torsdag 7. oktober
Reise på egenhånd fra hjemstedet til Oslo og
Thon Hotel Slottsparken midt i sentrum av byen.
Våre reiseledere vil være på plass her fra kl 16.00
og tar imot dere etter hvert som dere kommer til
hotellet. Vi samles til middag på hotellet kl 19.00.
Velkomstsamling etter middagen.

2. dag: Fredag 8. oktober

HØYDEPUNKTER
• Rolfsøy, Hans Nielsen Hauges
barndomshjem
• Gamlebyen i Fredrikstad
• Drammen og Eikerbygdene
• Norsk Folkemuseum på Bygdøy
• Vandring og guiding gjennom
utstillingen “Veien”
• Besøk på gravstedet til Hans Nielsen
Hauge

Ledig tekstfelt for spesielle opplysninger.

Etter frokost blir vi hentet på hotellet av buss og
reiseleder fra Lutherstiftelsen, og vår reise i Hans
Nielsen Hauges fotspor kan starte. Vi drar til
Rolfsøy, til Hans Nielsen Hauges barndomshjem
(Besøkssenteret er nyåpnet i 2021). Her oppholder
vi oss, ser originalutseendet av hjemmet han vokste
opp i, går ut på jordet hvor han fikk opplevelsen som
forandret livet hans.

Deretter drar vi til gamlebyen i Fredrikstad hvor
vi spiser lunsj på en restaurant (ikke inkludert),
og vandrer rundt i byen hvor han brukte deler
av sin ungdomstid og hvor Hans fikk sin «første»
betalte jobb. Etter programmet i Fredrikstad
kjører vi tilbake til hotellet vårt i Oslo. Vi møtes
til middag på hotellet om kvelden.

Den siste delen av dagen reiser vi til Bache-parken
i Drammen og gården som ble samlingssenteret
for haugianerne i Drammen og Østlandet. Buss
tilbake til hotellet og fells middag om kvelden.

4. dag: Søndag 10. oktober

Vi spiser frokost og sjekker ut av hotellet før vi
blir hentet av bussen vår igjen. Turen går ut av
3. dag: Lørdag 9. oktober
sentrum til Bygdøy og Oslo Folkemuseum for
Bussen henter oss etter frokost igjen og vi
å se fengselet hvor Hans satt i 10 år. Kanskje
fortsetter vårt program i Hans Nielsen Hauges
blir det også tid til å besøke «bedehuset» og
fotspor.
stavkirken på Bygdøy. Bussen tar oss videre til
Akersgaten 47, hvor vi får full guiding gjennom
De første og de siste reisene til Hans Nielsen
Bibelen og «VEIEN». Inklusiv i denne guidingen
Hauge gikk til Drammen og Eikerbygdene. Vi
drar til «Mølla» - papirmøllen på Eiker, som han er at vi gjennomgår et rituelt «Påskemåltid» etter
jødisk/kristent tradisjon og hvor «hovedmåltidet»
var med la grunnlaget for og startet i 1802, og
blir dagens lunsj – lammegryte. Vi avslutter
som ble haugianersenteret for Eikerbygdene
guidingen gjennom Getsemane/Golgata/en åpen
– også i den lange perioden har ble sittende i
grav og utfordingen Peter fikk etter påsken ved
fengsel – 1804 – 1814. Får vi tid drar vi innom
Genesaretsjøen. Det blir tid til litt kikk/handel
Fossesholm Herregård i Vestfossen.
i Bok & Media. Siste del av dagen går til Hans
Deretter spiser vi lunsj på en restaurant i
Nielsen Hauges grav som ligger i Oslo.
området (Ikke inkludert). Etter lunsj drar vi til
Vi kjører så tilbake til Oslo sentrum hvor turen
Krogstadelva og ser på Solberg Spinneri hvor
Hans Nielsen Hauge også var involvert, dog ikke avsluttes.
fra starten av virksomheten i Drammen i 1819,
men fra 1820 var han medeier i foretaket.

Velkommen på en uforglemmelig tur!

TURPRIS:
Kr 9.750
Tillegg for enkeltrom: kr 950
PRISEN INKLUDERER:
• 3 netter i dobbeltrom med halvpensjon
(frokost og middag)
• Lunsj søndag
• Innganger, guiding og transport i henhold til
program
• Reiseledertjenester
IKKE INKLUDERT:
• Reise til og fra Oslo
• Øvrige måltider
• Drikke til middagene
• Forsikringer

PÅMELDING

TRYGGHETSGARANTI

Turen bestilles på plussreiser.no
eller på telefon 70 17 90 00.

Det er trygt å bestille reise hos oss.
Vi har kostnadsfri avbestilling frem til
seks uker før avreise på Norgesturer
og 75 dager før avreise på de fleste
utenlandsturer. (gjelder turer i 2021) Se oppdatert
informasjon på hver enkelt turs nettside.

FORBEHOLD OG MERKNADER
• Vi tar forbehold om endringer i program og pris.
• Plussreiser kan avlyse turen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes senest 5uker
før avreise.
• Turprisen er regnet ut fra dagens priser og vi tar forbehold om uforutsette avgiftsforhøyelser,
nye skatter, prisøkning på drivstoff eller lignende.
Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.
Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund

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

