Bli med Ås Seniorsenter til:
OSET HØYFJELLSHOTELL
4 dagers tur med avreise: mandag 2. september 2019

«Vi har de beste bussene
og de hyggeligste
sjåførene»
Team Tour

Høsttur til historiske Oset Høyfjellshotell:
Oset høyfjellshotell har en vakker beliggenhet på Golsfjellet i Hallingdal med utsikt over Golsfjellet,
Jotunheimen og Hemsedalsfjellet. Det er nå 5 generasjon Hesla som representerer vertskapet på
Oset og de har over 125 år med gjestfrihet. Her står omtanke og raushet i fokus, og her råder en
lun og god atmosfære. Her er det tilrettelagt for at du skal finne ro og fred, eller dans og moro.
Hotellet er også kjent for sitt gode kjøkken med utsøkt mat, trivelige salonger og svømmebasseng
med tilhørende badstue. Om kveldene er det dans til levende musikk.
Mandag 2. september:
Kl 09:00 Avreise fra As. Turen gar via Drammen til Noresund hvor vi tar en pause pa Krøderen Kro
(ikke inkludert). Deretter fortsetter vi oppover Hallingdalen til Gol og Golsfjellet.
Kl 13:30 Ved ankomst Oset Høyfjellshotell forsyner vi oss av stedet velfylte lunsjbord.
Kl 15:00 Sjekker vi inn pa værelsene vare og koser oss frem til middag.
Kl 19:00 Serveres middag pa hotellet.
Tirsdag 3. og onsdag 4. september:
Vi spiser frokost, lunsj og middag pa hotellet. Under oppholdet vil dere fa en omvisning i Oset fjellkyrkje
og Gildehallen som er hotellets antikvitetsmuseum og er Norges største private samling.
Overraskelse som kaffe og kake m.m. under oppholdet. Dagene brukes til utflukter med bussen, og til
felles hygge og spasertur i det flotte omradet rundt hotellet.
Utfluktene vi kan velge mellom er mange men vi kan anbefale disse:
Husotunet: Er en fantastisk klynge av 150 til 300 ar gamle tømmerbygninger som viser fauna, gammelt
handverk og draktutstilling fra Hallingdal. Vi far servert kaffe og vaffel.
Gordariket: Gol Stavkirke ble solgt pa 1800 tallet og flyttet til Folkemuseet. Savnet etter kirken var stort
og ildsjeler bygget pa 1990 tallet en kopi som i dag er en del av Gordarike. Dette er en temapark om middelalderen og vikingenes guder, om tro og overtro. Her er en vikinggard og et langhus med utstilling om
norrøn mytologi.
Torsdag 5. september:
Etter frokost setter vi kursen hjemover. Vi kjører Panoramavegen over Golsfjellet til Røn og videre via
Fagernes pa vei hjemover. En pause pa Valdresporten før vi stopper pa Hadeland Glassverk hvor vi spiser
dagens lunsj i Kokkestuene. Etter lunsj blir det tid til a se seg om pa utstillingene før vi setter kursen
hjem til As.

Kr. 4.575,- per person i dbl rom.
Pris kr. 4.790,- pr. person i dobbelt rom
Prisen inkluderer:
Prisen inkluderer:
•
3 netter i dbl. rom på Oset Høyfjellshotell.
•
4 netter i dbl. rom på Oset Høyfjellshotell.
•
3 frokoster, 4 lunsjer og 3 middager.
•
4 frokoster, 4 lunsjer og 4 middager.
•
Halvdagsutflukt til Gordarike.
•
2 halve rundstykker og kaffe på Krøderen Kro.
•
Halvdagsutflukt til Husotunet med kaffe og vaffel.
•
Busstransport i moderne turistbuss fra Team Tour.
•
Busstransport i moderne turistbuss fra Team Tour.
•
Veiavgifter og bommer.
•
Veiavgifter og bompenger.
Tillegg for enkeltrom: kr. 450,Prisen er beregnet på 30 personer.

Team Tour AS, Øvre Eikervei 83 A, 3048 Drammen

