Pris: kr 8.995,- i dobbeltværelse og dobbeltkahyt.
Enkeltværelse + dobbeltkahyt: kr. 9.495 Enkeltværelse + enekahyt: kr. 9.995,- (begrænset antal).
Tillæg for ikke-medlemmer: kr. 500,Prisen dækker:
Ved betaling af
• alle sejl– og busture
depositum for
• overnatning på hoteller og i kahytter
dobbeltkahyt før
uden koøje
1. nov. får man
• aftensmad og morgenmad på hotellerne,
kahyt med koøje
og på færgerne
uden merpris!
• alle entreer, der er omtalt som fællesarrangementer,
• Drikkevarer er for egen regning
• Koøje koster 500,- kr. ekstra pr. person
Arr.: Foreningen Norden i Sønderborg/Gråsten med hjælp fra
Nordic Tours i Århus. Vi rejser i en moderne langtursbus med
alle faciliteter fra GF Busser. Kaffe kan købes i bussen.
Opsamlingssteder:
• Fynshav
• Augustenborg
• Ulkebøl
• Høruphav
• Sønderborg
• Gråsten
• Rødekro banegård
• Og efter aftale

Tilmelding og evt. spørgsmål rettes til:

2020 aflyst pga corona . Vi prøver igen i 2021

Trondheim, Røros

- og Norges centrale fjeldområde

9-dages bus-og sejltur
8. – 16. juni 2021
Besøg Østnorges skove, Chr. IV’s kobbermine,
Røros ’ træhusby, domkirkebyen Trondheim,
fjeldmark med udsigt til Snøhetta og Rondane

Jens Peter Thestrup 2344 9104 jenspeter@thestrup.net
Anna Birgitte Gautier 2164 6241 annabirgitte@gautier.dk
Depositum kr. 3.500,- indbetales umiddelbart efter tilmelding:
Andelskassen reg. nr. 5953 - 1194583
Husk navn på indbetalingen.

Foreningen Norden, Sønderborg/Gråsten

Søndag den 13. juni
Om formiddagen oplever vi Nidarosdomen
under gudstjenesten (ellers entre: 110,-).
Domkirken er verdens nordligste gotiske
katedral, pilgrimskirke og kroningskirke, og
den er bygget over Olav den Helliges grav.
Om eftermiddagen besøger vi Erkebispegården med Norges kroningsmuseum og
rigsregalierne . Bygningen er Nordeuropas
ældste profane stenbygning.
Resten af dagen kan vi se noget af det,
som vi ikke fik set om lørdagen.

Tirsdag den 8. juni

Opsamling om morgenen – og
derefter kørsel mod Kiel, hvor vi
spiser vores medbragte madpakke.
Kl. 14.00 sejler vi med Color
Lines færge mod Oslo, og det
bliver en ganske særlig oplevelse
at sejle under Storebæltsbroen.

Onsdag den 9. juni

Ankomst Oslo kl. 10 efter en smuk sejlads gennem Oslofjorden.
Vi kører straks mod Røros igennem Østerdalens urskovslignende
skove. På vejen gør vi holdt ved Jutulhogget, Europas største canyon.
Overnatning på Røros Hotell onsdag og torsdag.

Torsdag den 10. juni

Vi går fra hotellet til den smukke og
særprægede kirke. Fra kirken går vi
videre til Sleggveien, hvor tv-serien,
”Pipis juleeventyr”, blev optaget.
Røros er en mineby, men også en af
Europas ældste træhusbyer. Den er
opført på Unescos liste over verdens
kulturarv. Om eftermiddagen kører vi
til den gamle Olavsgruva, en gammel
kobbermine, hvor vi får en guidet tur i
minegangene.

Fredag den 12. juni

Efter tidlig morgenmad kører vi til Trondheim, hvor vi ser Botanisk
have og får en rundvisning + minikoncert i Ringve Musikmuseum.
Overnatning på Clarion Hotel de næste 3 nætter.

Lørdag den 12. juni

I beslutter og betaler selv de steder og ting, som I vil se. Vi hjælper jer
selvfølgelig gerne, og vi kan fx foreslå (rækkefølgen er tilfældig):
Gå i butikker - Munkholm - kunstmuseum - Nordenfjeldske kunstindustrimuseum (museum for design) - Gamle bybro - nyt indkøbsområde i Bakklandet - Trampe cykelheis og Europas nordligste sporvognsbane - Fisketorvet - Sverreborg museum. I når nok kun et par
stykker, og der er jo også andre muligheder.

Fotograf: Siv Smedseng

Mandag den 14. juni

Efter morgenmad kører vi mod Wadahl
Højfjeldshotel, der ligger smukt med
udsigt udover Golåvatnet til Rondanes
snedækkede bjergtoppe.
Undervejs gør vi holdt ved en parkeringsplads midt i Dovrefjell. Herfra kan vi
ad en natursti gå 1½ km i fjeldet til Viewpoint Snøhetta, (se forsidebilledet).
På denne fjeldvandring er der gode
chancer for at se både vildren og moskusokser.
Ved Højfjeldshotellet er der flottte vandremuligheder i fjeldet i alle sværhedsgrader både i terræn, på grus
eller på asfalt.

Tirsdag den 15. juni
Efter tidlig morgenmad går turen mod Oslo. Undervejs kører vi langs
Mjøsen, der er 100 km lang og Norges største sø.
Afhængig af, hvor megen tid vi har, når vi kommer til Oslo, kan vi se
fx Vigelandsanlegget, Holmenkollen, Operahuset, Nobels Fredssenter, Domkirken, kongeslottet, eller hvad man har lyst til.
Afgang fra Oslo kl. 14.
Onsdag den 16. juni
Ankomst til Kiel kl. 10 - hjemkomst for de sidste ca. kl. 14 .

