
Fredag: hjem-Kongsberg Bussen starter fra Kristiansand om 
morgenen og tar på deltagere langs hovedveien gjennom Agder. Vi 
fortseter frem til Grelland hvor vi svinger av veien og kjører opp til 
Eidsfoss. Her har vi først inkludert dagens lunsj på Gamle Eidsfoss 
kro, før vi blir hentet av lokalguide som tar oss med på en vandretur 
rundt i koselige Eidsfoss. Etter besøket her fortsetter vi opp til 
Kongsberg, hvor vi sjekker inn på vårt hotell hvor vi skal bo i 2 
netter. Om ettermiddagen får vi med oss lokalguide som tar oss på 
en interessant historisk rundtur i gruvebyen Kongsberg. Vi samles 
til felles middag.

Lørdag: på Kongsberg Frokost og middag inkludert hver dag. 
Denne dagen drar vi på besøk til det flotte Kistefos Museum. Her 
får vi med oss guide som tar oss med på en guidet introduksjon til 
museet. Vi får bl.a. høre om Skulpturparken hvor det er et fokus på 
utvalgte høydepunkter i parken, deretter får vi tid til å se oss rundt 
i parken på egenhånd. På vei tilbake til Kongsberg stopper vi på 
Fossesholm Herregård hvor vi får en omvisning. 

Søndag: Kongsberg-hjem Vi spiser frokost på hotellet og tar det 
med ro før vi setter kursen hjemover. Vi kjører gjennom Lågendalen 
til Skien. Her skal vi besøke Henrik Ibsens Venstøp, og har inkludert 
inngang og omvisning her. Etter besøket her får dere fritid til lunsj 
på egenhånd før vi setter kursen de siste milene hjemover.

Norilco sponser med 1000 kroner per person - så turprisen dere 
betaler er 2 690,- Norilco betaler også enkeltromstillegget for de 

som trenger dette.

Påmelding innen 15. juli direkte til Dag Aasbø Travel på 
epost: post@dagaasbo.no eller telefon 37 15 70 31

Send over fullt navn, fødselsdato, adresse, ønsket påstigning 
og mobilnummer. 

3

Norilco Agder Vest - Kongsberg

3 dager_______
3 690,-

OPPLEVE DET SPENNEDE KISTEFOS MUSEUMDato: 9. - 11. september 2022
Avreise: Kristiansand

Prisen inkluderer:
*All busstransport *2 overnattinger i delt dobbeltrom *2 frokoster *1 lunsj 
*2 middager *Alle utflukter som beskrevet 

Tillegg for:
*Enkeltrom kr. 600,- (totalt for 2 netter)
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