
  

BLI MED LOP SANDNES OG JÆREN PÅ 

TUR TIL OSLO
DAG 1  TIRSDAG 21.03
Avreise fra avtalte steder om morgenen. Vi kjører E-39 via 
Kristiansand til Oslo. Lunsjstopp underveis. Ved ankomst i Oslo 
sjekker vi inn og spiser middag ved Thon hotell Opera.

DAG 2  ONSDAG 22.03
Dagen starter med frokost på hotellet. I dag bruker vi noen 
timer til besøk på museene på Bygdøy. Middag om kvelden før 
vi går på Oslo Nye teater og får med oss musikalen Cabaret. 
(ikke inkl. i prisen) 

DAG 3 TORSDAG 23.03
Frokost. Dagen til egen disposisjon. Middag på hotellet før vi 
gjør oss klar til et besøk i Den norske Opera hvor vi skal 
oppleve ballettforestillingen Carmen av Liam Scarlett. 
(Ikke inkl.i prisen)

DAG 4  FREDAG 24.03 
Etter frokost sjekker vi ut fra hotellet og starter på turen hjem. 
Vi kjører langs Sørlandet og stopper for lunsj underveis. Vi kom-
mer tilbake til våre hjemsteder tidlig kveld.

VI ANBEFALER FØLGENDE MUSEER:

VIKINGSKIPSHUSET 
Skipene ble bygget på 800-tallet og er funnet i tre store 
gravhauger på Oseberg, Gokstad og Tune. Her ble de haug-
satt for å være farkoster for sine kongelige eieres siste reise 
til dødsriket. Vikingskipshuset viser også verdens eneste vogn 
fra vikingtid, sleder, dyrehodestolper og andre gravgaver. 
Skjelettene fra Oseberg og Gokstad er også utstilt i museet.

FRAMMUSEET 
Presentasjoner av de mest kjente ekspedisjonene, som alle er 
av verdenshistorisk betydning, finner du på Frammuseet. Det 
naturlige midtpunktet i museet er verdens sterkeste treskute, 
polarskipet Fram, som publikum kan gå om bord i. Her kan du 
se på lugarene, salongene, byssa, lasterommet og maskin-
rommet.

KON-TIKI MUSEET 
Thor Heyerdahl (1914-2002) vant verdensberømmelse da 
han i 1947 krysset Stillehavet med Kon-Tiki. Siden fulgte 
spektakulære seilaser med sivbåtene Ra og Tigris. Kon-Tiki 
Museet viser farkoster og gjenstander fra Thor Heyerdahl`s 
verdenskjente ekspedisjoner. Du kan oppleve den originale 
Kon-Tiki flåten som krysset Stillehavet mot alle odds i 1947. 
Stor utstilling om ekspedisjonen med egen barneutstilling.
Thor Heyerdahls ekspedisjon til Påskeøya er beskrevet i en 
stor utstilling med gjenstander og unike bilder fra ekspe-
disjonen i 1955/56 og påfølgende ekspedisjoner i 1986/88. 
Opplev den nye hulevandringen med helt unike hulestein fra 
Påskeøya.

PRISEN INKLUDERER
• Bussleie med sjåfør fra Boreal Travel AS/Sør-Vest reiser
• Kjøring i henhold til kjøre og hviletidsbestemmelser
• Bompenger og avgifter
• 3 overnattinger ved Thon hotel Opera
• 3 frokoster og 3 middager
• Lunsj ut og hjemreisedag
• Inngang nevnte museer på Bygdøy

TILLEGG
• Enkeltromstillegg: kr. 720,-
• 2 lunsjer
• Drikke til mat
• Ballettforestillingen Carmen  i den norske Opera – ca. kr 600,- pr billett
• Musikalen Cabaret i Oslo Nye Teater – ca. kr 530,- pr billettt

VED 40-45 BETALENDE: 

VED 30-39 BETALENDE: 

kr.   5 650,- per person

kr.  6 100,- per person

R E I S E F A K T A


