
 

 

Turen går till Lillehammer den 9 – 10 – 11 augusti 2018   

 
 

 
Torsdag  
9 augusti 

Avresa från Leksand kl 08.00 
Buss från Kulturhusparkeringen 

 Kaffekorg medtages! 
 

 

 Mölla Hotell 

 Ca kl 14 Incheckning  
 

 Egen tid för att bekanta sig med Lillehammer 

 
 Restaurang Hvelvet 

 Kl 18.00 ses vi och äter 3 rätters middag 

 efter maten får vi en introduktion till kultur och 
traditioner Lillehammer och Gudbrandsdalen 
av folkloristen och spelmannen Magne Velure 

 
 

 
Fredag  
10 augusti 

 Buss till Maihaugen 

 Kl 10 - 11.30 rundvandring med guide på 
Maihaugen 

 11,30 - 12.45 gå på egen hand 
här finns också Norges Olympiska museum 

 12.45 - 13.45 Sopplunch på Maihaugen 

 13.45 Avresa med buss 

 

 
  



Fredag 
10 augusti 
forts 

 

 Bjerkebæk- besök i Nobelpristagaren  
Sigrid Undsets hem 

 14.00 - 14.45 guidad visning 
 

 

      
  15.00 åter till hotellet – byte till varma 

regntåliga kläder för utomhusscen. Ta med 
sittunderlägg. (samma mundering som på 
Dalhalla men kanske ännu varmare kläder) 

 

  

 Kl 15.30 går bussen upp på fjället till 
Gålåvatnet och föreställningen ”Peer Gynt” 

 kl 17.00 3 rätters Marockansk middag 

 Kl 18.30 introduktion till föreställningen 

 Kl 19.30 börjar föreställningen 

 Föreställningen är slut ca 23.00 

 Hemfärd ca 1,5 timme 
 

 
 

 
Lördag  
11 augusti 

 Utcheckning från Mölla hotell 

 Kl 11.00 Konstmuseet i Lillehammer – guidad 
visning. Museet har en samling med 1 500 
verk från början av 1800-talet till i dag.   

 Kl 12.30 möjlighet att äta lättare lunch i 
museets café  

 

 

 
Målning av Gerhard Munthe 

  

 Kl 13.30 avresa till Aulestad – besök i 
Nobelpristagaren Bjørnstjerne Bjørnsons hem, 
guidad visning 

 
 

  

  Ca Kl 15.30 avresa till Leksand 

 Matpaus på Wasa fjällgård i Sälen ca kl 19.00 
 

 

Avgift Total kostnad är 6 100 kr/person för boende i dubbelrum och 6 700 kr för deltagare 
boende i enkelrum. 
I avgiften ingår: 

- Bussresa Leksand – Lillehammer t o r  inkl utflyktsresorna 
- Hotell inkl frukost 
- 3-rätters middag fredag (595 NOK) och lördag (590 NOK) exkl dryck 
- Entréer och guidning 
- Teaterbiljett (590 NOK) 

 


