Vakre Krøderen
Bli med på en reise i både gammel og ny historie, i vakre omgivelser
langs Krøderen, og på Ringerike. Vi skal bo på Best Western Sole
Hotel & Herregaard, som ligger ved foten av Norefjell og ved bredden
av Krøderen. Et lett herskapelig hotell med unik atmosfære, et flott
parkanlegg og egen strand. Her finnes restaurant og bar med alle
rettigheter, og innendørs finnes også et basseng som kan nytes for
hotellets gjester.
26. august
Hjemsted – Vikersund – Sole Hotell
Avreise fra Lillestrøm kl. 0830 og turen går om Oslo og Drammen til
Vikersund, der vi avlegger Vikersundbakken et besøk. Dette er
verdens største hoppbakke, og bakken har verdensrekorden med
246,5 meter, satt at Johan Remmen Evensen i 2011. Fra toppen av
stillaset til enden av sletta er det 570 meter, og total høydeforskjell
mellom slette og topp er ca. 200 meter. De som ikke vil bli med heisen
opp til toppen, kan ta seg en kopp kaffe i kafeteriaen og se på bakken
fra litt lengre nede. Etter besøket her går vi om bord i Krøderbanen,
som går mellom Vikersund og Krøderen. Krøderbanen ble åpnet i 1872
som smalsporbane og ble ombygget til normalspor i forbindelse med
Bergensbanens åpning i 1909. Som NSB-bane ble den nedlagt i 1985.
Siden da har banen vært drevet som museumsbane av Norsk
Jernbaneklubb og Stiftelsen Krøderbanen, og både rullende materiell
og faste installasjoner langs linjen er holdt i en tidsriktig stil. Turen tar
ca. en time med dieseldrevet lokomotiv, og vi får servert kaffe og lett
bespisning underveis.
Ankomst Krøderen Stasjon, som er fredet som teknisk kulturminne, og
her finner du alle de gamle installasjonene fra damptiden. Gratis
inngang
Vi setter oss i bussen, og kjører til vårt hotell, Best Western Sole
Hotel & Herregaard i Noresund. Hotellet ligger landlig og idyllisk til,
held ned mot Krøderen. Her finnes restaurant og bar med alle
rettigheter, og svømmebasseng. Vi får servert lunsj ved ankomst, og
har litt tid til å bli kjent på hotellet etter maten.
Om ettermiddagen går vi om bord i M/S Kryllingen, som tar oss med
på en times båttur på Krøderen. Turistbåten tar inntil 48 passasjerer,
og har oppvarmet salong midtskips, overbygget uteplass akter og
soldekk på toppen. Kaptein Ringnes forteller historier og skrøner
underveis, mens vi nyter en aperitiff. Vi ankommer Villa Fridheim,
som ligger ca. 200 meter å spasere fra kaien. Bygningen ble satt opp
av trelasthandler Svend Haug fra Drammen og er en av Norges mest
egenartede trebygninger. Her er det stelt i stand en skummel aften
med stedets spøkelser som følgesvenner. En spennende og
annerledes kveld! Det dekkes til middag i eventyrvillaen som

avslutning på opplevelsen, viltgryte og hjemmelaget eplekake med krem. (Obs: Det er
mange trappetrinn, spesielt hvis man vil opp i tårnet). Vi forlater Villa Fridheim i buss, og
kjører tilbake til hotellet.
27. august
Sole Hotell – Langhuset – Kistefoss – Mo Gård – hjemsted
Frokost på hotellet. Vi legger først turen til Ringerikes Museum, der vi finner spennende
utstillinger, en mengde historiske gjenstander, og ikke minst Langhuset, som er gjenreist på
nøyaktig sted som det stod fra eldre romertid. Vi får en
omvisning på stedet, og det blir tid til å spasere bort til
Gravfeltet. Turen går videre til Jevnaker og Industrimuseet
ved Kistefos-Museet - en fellesbetegnelse for den
industrihistoriske samlingen på Kistefoss. Samlingen består
av bygninger, maskiner, industrielt inventar og gjenstander,
som alle forteller historier om arbeidsliv og sosialt liv for de
som hadde tilhørighet til A/S Kistefos Træsliberi. Deretter
setter vi kursen til Mo Gård, som ligger sør for Hønefoss. Gården har vært i slektens eie
siden 1300-tallet, og er en av Norges historiske gårder. Jørgen Moe, eventyrsamleren og
dikteren, ble født og vokste opp her, og det sies at fortsatt hviler eventyrstemningen over
gården. Det feires for øvrig 200-års jubileum for Moes fødsel i 2013. Vi får servert lunsj, før
vertinnen tar oss med på en omvisning på gården, som også er i moderne drift. Til avtalt tid
tar vi fatt på siste rest av hjemreisen. Ankomst Lillestrøm tidlig kveld, etter innholdsrike
dager.

Pris pr. person:

Kr 3 195,- ved 30-39 deltagere
Kr 3 785,- ved 20-29 deltagere

Prisen inkluderer

Busstransport i 2 dager
1 overnatting i dobbeltrom ved Sole Hotell
1 lunsj og 1 frokost på hotellet
Inngang Vikersundbakken, inkl. heis til toppen
Togtur med dieseltog Vikersund – Krøderen
Kaffe og rundstykker om bord i Krøderbanen
Inngang Krøderen Stasjon
Tur med M/S Kryllingen Sole Hotell – Villa Fridheim
Kaffe og biteti om bord
Spøkelseskveld på Villa Fridheim inkl. 2-retters middag og kaffe
Inngang og omvisning Ringerikes Museum og Langhuset
Inngang og omvisning Kistefos-Museet
Omvisning og lunsj på Mo Gård

Tillegg enkeltrom Kr 250,- pr. person
Vi tar også forbehold om prisendringer som følge av endringer i skatter, avgifter og
transportpriser.

Påmelding til reisekomiteen innen 15. juni 2013
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