29. Juni – 1. Juli 2019

Tur til Valdes og Jotunheimen
Et samarbeid med «Vi over 60» Hvitsten

"No ser eg atter slike fjell og dalar,
som deim eg i min fyrste ungdom såg"
- Aasmund Olavsson Vinje

PRIS PER PERSON
NOK 4 875*
i delt dobbeltrom hvis 20
påmeldte deltagere
Enkeltromstillegg: kr 595
TUREN INKLUDERER:
* Egen buss fra Hvitsten
* Båttur på Bygdin
* 2 overnattinger på Valdres
Gjestegård m frokost
* 2 retters velkomstmiddag
på Valdres Gjestegård med
1 stk drikke inkludert og
Kaffe/te.
* 2 retters avskjedsmiddag
på Valdres Gjestegård
inkl 1 stk drikke og kaffe.
* 3 lunsjer på Valdres Mathus,
på Eidsbugarden hotell
og på Villa Fridheim
* Inngang og omvisning på
stavkirker og museer.
* Norsk Reiseleder fra
Travel and Learn

* MERK! Valdres gjestegård har

kun 24 senger. Hvis det blir fullt må
deltagere bo andre steder.
12.10.18 kgs

DAG 1 LØRDAG 29. JUNI

Hedalen – Fagernes

L, M

08.00 Buss start i Hvitsten og Oslo Opera kl 09.00. Pause på Valdresporten kro 11.00
12.00 Hedalen stavkirke er kanskje den eldste stavkirken i Valdres, der skipet utgjør den
opprinnelige stavkirken. Kirken har uvanlig mye katolsk inventar, blant annet et
relikvie-skrin. Av slike finnes det bare noen få i Norge. Vi får omvisning i kirken.
14.00 Lunsj på Valdres Mathus, kåret til årets veikro i 2016 av NAF, Bagn
16.00 Buss til ankomst Valdres Gjestegård innsjekking (nye eiere fra 1.12.2018)
18.00 Omvisning på Noraker gård og smaksprøve av rakfisken!
19.30 Middag på hotellet

DAG 2 SØNDAG 30. JUNI

BYGDIN, Eidsbugarden

F, L, M

07.45 Avreise fra gjestegården – til Bygdin ank kl 08.45
09.05 Avreise Bitihorn til Eidsbugarden – ank 10.50
11.30 Eidsbugarden hotell – 2 retters lunsj med kaffe/te
13.00 Bussavgang fra Eidsbugarden via Tyin og Tyinkrysset til Vang
14.15 Kort stopp ved Øye Stavkirke og Vangs-steinen ved Vang kirke
16.00 Stopp med omvisning på Valdres Folkemuseum før ev. ekstra arrangement.
18.00 Hvert år arrangeres vi Valdres sommersymfoni – festivalen er en klassisk musikkfestival med internasjonale utøvere. Hvert år arrangeres rundt 25 konserter i regionen
og 300 barn og ungdom møtes for å få inspirasjon og musikkglede.
EKSTRA ARRANGEMENT kr 400 må bestilles sammen med påmelding. Per Gynt,
stor ballettforestilling med orkester i Valdreshallen i Fagernes. Billett inkl transport.
20.00 Avskjedsmiddag på hotellet

DAG 3 MANDAG 1. JULI

Villa Fridheim, Noresund

F, L

09.30 Etter frokost buss fra Fagernes over golsfjellet til Gol for kort kaffestopp.
13.00 Lunsj stopp på villa Fridheim i Noresund
Buss videre med kort stopp ved Vik Skysstasjon, Tyrifjorden på veien hjemover.
Ankomst Oslo ca kl 16.30 Ankomst Hvitsten ca 17.30

Tur til Valdres og Jotunheimen s 2
SEVERDIGHETER PÅ TUREN
Hedalen Stavkirke er den eldste stavkirken i Valdres, der
skipet utgjør den opprinnelige stavkirken. Kirken har uvanlig
mye katolsk inventar, blant annet et relikvieskrin. Av slike finnes
det bare noen få i Norge. Hedalen stavkirke er fra ca. 1163.
I sakristiet henger et bjørneskinn knyttet til et sagn om at
Hedalen var helt avfolket etter Svartedauden.

Bygdin. Sjøen har et areal på 40 km², og den er lang og smal –
i luftlinje 25 km lang. Største dyp er 215 meter og sjøen er
Norges høyest liggende fjell sjø. Like nord for Bygdin ligger
topper på godt over 2 000 meter. Ved sjøen ligger flere
turisthytter – i vestenden ligger Eidsbugarden, på nordsiden
ligger Torfinsbu og ved østenden ligger Bygdin Fjellhotell.

MB Bitihorn ankom Bygdin sommeren 1905. I 1944 ble båten

IKKE INKLUDERT:
* Personlige utgifter som
drikke, telefon, etc
* Tips til hotellpersonalet og
sjåfører og lokale guider
* Administrasjonsgebyr for
Faktura og kontor kr 55,-

Påmelding før 1.
mars 2019 !
Travel and Learn
er medlem av
reisegarantifondet
og
Betalings og avbestillingsbetingelser:
Ved påmelding påløper et
depositum på kr 1500
ca 2 mndr før avreise forfaller
resterende beløp. Avbestilling
skal skje skriftlig. Manglende
innbetaling av depositum gjelder
ikke som avbestilling. Lukkede
grupper i enkelte tilfeller kan ha
særregler. Avbestilles turen fra 150
d og til 105 dager før avreisedato
kreves et gebyr på kr 1500.
Avbestilles turen fra 105 dager og til
66 dager før avreisedato, kreves et
gebyr tilsvarende innbetalt
depositum. Avbestilles turen fra 65
dager og til 36 dager før
avreisedato, vil det kreves 50 % av
turprisen. Avbestilles turen 35 dager
eller mindre før av-reisedato, eller
ved manglende fremmøte på
avreisedagen, vil 100 % av turprisen
kreves inn. Det samme gjelder
dersom man mangler de
nødvendige papirer for å delta på
hele reisen.
I noen tilfeller kan reglene
avvike fra dette som følge av

kjøpt av dagens eier Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap
(JVB). I løpet av årene har MB Biti-horn gjennomgått flere
utvidelser og oppgraderinger. I 1977 ble det felt inn 10 fot med
skrog på midten, og i 2001 måtte skroget modifiseres for å
tilfredsstille nye krav til stabilitet. Foreløpig siste oppgradering
var montering av en ny dieselmotor på 330 hk i 2003. I dag er
Bitihorn 106 år gammel.

Valdres Folkemuseum ble etablert i 1901 og er av eldste og
største friluftsmusea i landet med 105 historiske hus og anlegg.

Aasmund Olavsson Vinje, journalist og dikter, var banebrytende ved å gjøre landsmålet til et levende bruksspråk, med
avisa Dølen, og han la grunnlaget for en nynorsk essaytradisjon.
Mange av Vinje sine dikt er tonesette, og flere av dem er blitt
folkekjære sanger. Vinje var fødd 6. april 1818 i Vinje i Telemark
og dødde 30. juli 1870 i Gran på Hadeland.

Vangsteinen Professor A.W. Brøgger sier: «Blant de merkeligste
minner fra fortiden i Valdres finnes intet som i eiendommelighet
og betydning kommer opp mot den billedstein som i mer enn
900 år har stått ved Vang kirke”. Symbolbruken på steinen i
Vang viser hvordan kulturinntrykk utenfra har kommet sjøveien
til Norge og påvirket den kristne utsmykking her. Vi snakker i
dag om at verden har blitt så global. Men, Vangsteinen viser
tydelig at vikingene var et farende folk som hentet impulser
hjem til Norge.

Øye stavkirke I 1747 ble stavkirken, som da sto på en tuft
nede ved fjorden, revet da det ble bygd ny kirke i sognet. Under
golvet på den nye kirken fant man senere restene av stavkirken,
der totalt 156 av delene var bevart. Stavkirka ble gjenreist på
Øyebakken og vigslet i 1965. Den er uvanlig og ligner mye på
Vang stavkirke, som er flyttet og gjenreist i Polen. Kirken sto
opprinnelig på jordet ut mot Vangsmjøsi.

Lomen stavkirke er datert til rundt 1192. Dette er en
søylestavkirke, med fire frittstående staver eller søyler i
kirkerommet. Kirken, klokketårnet og kirkegården er fredet.

Villa Fridheim ble bygget i 1890–92. Den huser i dag
Eventyrmuseet, som i hovedsak er knyttet til Asbjørnsen og
Moes virke som samlere, fortellere og utgivere av eventyr.
Bygningen er fredet.

Rakfisk. Tradisjonen med rakfisk har røtter helt tilbake til
middelalderen, og navnet ”rakfisk” kan spores tilbake til så
tidlig som 1348. Opprinnelig var rakingen en nyttig og nødvendig
måte å preservere fisken på.. Man regner med at metoden har
vært kjent i nærmere 5000 år.

Påmelding Travel & Learn, Strandveien 32, 1545 HVITSTEN Eller på mail til:
post@travelandlearn.no
Tel: 47 89 60 60
Kun 24 plasser !

