
 

Mandag 25. juli: - Sandnes 

til Kongsberg, 360 km 
I dag kjører vi over Suleskard til Setesdal, 

hvor vi stopper for lunsj. Vi kjører videre 

via Dalen i Telemark til Kongsberg hvor vi 

overnatter på Qulity Grand hotell på 

Kongsberg. Der spiser vi felles middag 

om kvelden. 

Tirsdag 26. juli: Kongsberg 

til Hamar, 226 km 
I dag skal vi fortsette til Hamar for neste 

overnatting. Vi legger inn et kort stopp 

ved Vikersundbakken, verdens største 

bakke for skiflygning. Så går ferden vide-

re til Hadeland Glassverk. Her blir det 

først en omvisning i de gamle glassblå-

serhyttene, etterfulgt av lunsj. Litt tid til å 

gå i butikkene blir det også før vi fort-

setter mot Gjøvik. For å komme til Hamar 

må vi krysse Mjøsa. Vi passerer Rudshøg-

da og plassen der Alf Prøysen er vokst 

opp. Vi tar en avstikker opp og ser på 

husmannsplassen, hvor en også kan se 

både slipesteinen og steinrøysa nedi bak-

ken. Dessverre er Prøysenhuset (et nytt 

senter bygd opp ganske nylig) stengt på 

tirsdager.  

Herfra er det kort vei til Harar hvor vi 

skal overnatte på Scandic Hamar hotell. 

Felles middag på hotellet om kvelden. 

Onsdag 27. juli: Hamar til 

Røros – 300 km 
I dag kjører vi frem til Røros. Først øst-

over mot Elverum, Nybergsund. Her 

svinger vi nordover mot Innbygda og 

videre nordover mot Engerdal. Gjermund 

Eggen møter oss og blir med et stykke. 

Eggen feirer 50 års jubileum for 3 gull i 

1966. Når vi kommer til Elgå på østsiden 

av Femunden, går vi om bord i M/S FE-

MUND II som vi vil følge til Synnervika. 

Lunsj ombord. Når vi kommer til Synner-

vika står bussen klar for å ta oss den siste 

biten opp til Røros. Her skal vi bo to 

LOP Sandnes & Jæren inviterer til 

Røros og «Elden» forestillingen 
Mandag 25. juli til søndag 31. juli. 

Årets tur er lagt til Røros hvor vi skal få med oss utendørsforestillingen «Elden». Vi legger turen om Øst-

landet og de indre østlandsbygdene på veien mot Røros. Vi får med oss Femunden og Gjermund Eggen 

har sagt ja til å være med og guide i området rundt Femunden. På returen legger vi veien om Vestlan-

det og får med oss flott og vakker natur, blant annet Atlanterhavsveien mellom Kristiansund og Molde. 

Velkommen på tur. 



 

netter på Bergstaden hotell. Vi spiser på 

hotellet om kvelden. 

Torsdag 28. juli: Røros. 
I dag legger vi opp til en liten byvandring 

på formiddagen for å bli kjent i Røros. 

Røros kirke bygd til Guds ære og bergsta-

dens pryd, er nylig blitt restaurert. By-

vandringen avsluttes med at det blir fri-

tid. Vi har ikke lagt inn felles lunsj denne 

dagen, men det er mange hyggelig ste-

der man kan stikke innom for å spise. 

Ettermiddagen fri.  

Vi spiser middag kl. 18.00 på hotellet, slik 

at vi er klar i god tid for Elden forestilling-

en på Slagghaugene. Denne forestillingen 

begynner kl. 21.30. 

Fredag 29. juli: Røros til 

Kristiansund – 326 km 
I dag starter vi på hjemturen. Vi skal dra 

via Vestlandet, slik at i dag er kjøreetap-

pen til Kristiansund. Dette er en behage-

lig kjøreetappe. Vi kjører ned mot Tyn-

set, så opp til Ulsberg hvor vi møter E6 

helt oppi toppen av Gudbrandsdalen. 

Deretter sørover langs E-6 til Oppdag. Da 

er vi kommer så langt på dag at det er på 

tide å stoppe for felles lunsj. Vi kjøer så 

videre på riksvei 70 som går helt til Kris-

tiansund. Her blir det overnatting og 

middag. Dagens etappe er ikke mer enn 

33 mil, slik at vi kommer til å legge inn 

flere stopp underveis. Vi skal bo på Thon 

Hotell i Kristiansund hvor vi også spiser 

middag.  

Lørdag 30. juli: Kristian-

sund til Skei – 301 km  
I dag skal vi kjøre gjennom en flott natur. 

Først kjører vi gjennom den nye under-

sjøiske tunnelen fra Kristiansund til 

Averøy, Altanterhavstunnelen. Etter 

hvert kommer vi til det som vi gjerne 

kaller for Atlanterhavsveien, som binder 

Averøy sammen med fastlandet nord for 

Molde. Atlanterhavsveien består av en 

rekke broer, store og små over en rekke 

mindre holmer, helt ute i havgapet.  

Vi kjører så mot Molde hvor vi skal ta 

ferje over til Vestnes. Herfra kjører vi 

mot Ålesund hvor vi har planlagt å stop-

pe for lunsj på Fjellstua, Aksla. Aksla er 

en høyde og utsiktspunkt hvor vi får en 

flott oversikt over Ålesund by. Etter å ha 

spist og nytt utsikten går turen videre 

mot Skei i Jølster hvor vi skal overnatte. 

Underveis passerer vi kjente steder som 

Ørsta og Volda amt at det blir et par 

ferjer på turen.  Vi legger inn stopp un-

derveis der det passer.  

Vi skal bo på Thon hotell Jølster. Som 

vanlig samles vi til felles middag om 

kvelden. 

Søndag 31. juli Skei til 

Sandnes/hjem – 445 km 
I dag blir siste etappe på veien hjem. Vi 

følger E39 sørover mot Bergen. Ferje 

over Sognefjorden fra Lavik til Oppedal. 

Dagens middag blir litt sendere enn lun-

sjene de andre dagene. Det vil derfor 

være lurt , i alle fall for dem som er av-

hengig av regelmessige måltider å ha litt 

å spise.  

Vi stopper ca. kl. 14.00 på Bjørnefjorden 

Gjestetun som ligger ved Osøyro sør for 

Bergen. Ettersom dette er siste dagen 

spiser vi skikkelig søndagsmiddag før vi 

fortsetter med ferje mot Stord og videre 

hjemover. Vi regner med å være hjemme 

litt ut på kvelden.  

 

Reisefakta 
Turens varighet 7 dager.  

Pris; minimum 30 betalende: 9.950, mini-

mum 35 betalende 9.560 og 40 betalende 

kr. 9300. 

Enkeltromstillegg kr. 1.980. 

Inkludert i prisen turbuss med sjåfør fra 

Vigrestad buss, bompenger, ferjebilletter, 

6 frokoster, 5 lunsjer, 6 middager, omvis-

ning Hadeland glassverk, lokal guide Fe-

munden, båttur på Femunden, guidet 

vandring i Røros, inngang til forestillingen 

Elden.  

Påmeldingsfrist: 10/6-2016.  

Avbestilling etter denne dato kan medfø-

re kostnader, ref. avbestillingsfrister på 

hotellene. 

Påmelding til LOP Sandnes & Jæren. 


