Dagstur til Drammen
Velkommen til Drammen!
Drammen star i dag frem i ny drakt og er en flott
elveby hvor den prisbelønte broa Ypsilon knytter
Bragernes sammen med kunnskapsparken
Grønland samt har Nord-Europas største torg.
Byen har flere attraksjoner som er verdt a nevne
som det vakre Drammen Teater som ble bygget
opp igjen i all sin glans etter brannen i 1997.
Drammen Museum og Gulskogen ga rd er noen av de best bevarte lystga rdsanlegg fra 1700-1800
tallet samt de flotte kirkene Bragernes og Strømsø som ligger pa hver sin side av elva. Vi besøker
ogsa Aass Bryggeri som er Norges eldste bryggeri etablert i 1834 samt Drammen Havn som er
Norges største havn for bilimport.

Program
Kl. 09.00
Kl. 10.00

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

Kl. 11.15
Kl. 12.00
Kl. 13.00
Kl. 14.30

Avreise fra hjemstedet.
Vi møter guiden vår og får en omvisning i byens flotte teater.
Deretter blir vi med pa en guidet bussightseeing hvor vi besøker Grønland og Papir
bredden hvor det flotte biblioteket ligger og den prisbelønte broen Ypsilon som knytter
bydelene sammen. I tillegg blir det en tur til Bragernes torg og Bragernes kirke samt at
vi far se de vakre tarnbygningene.
Vi besøker Drammens havn maritime storstue Skur 1 som er totalrenovert og her far vi
høre mer om den spennende sjøfartshistorien til Drammen by.
Historisk omvisning pa Aass Bryggeri med smaken av Aass i den flotte Gildehallen fra
1890-tallet og som er et av Drammens mest besøkte hus og alltid besøkt i glede!
Blir vi servert en nydelig koldt tallerken i den flotte Gildehallen.
Vi forlater Drammen og reiser tilbake til hjemstedet.

Pris ved henvendelse til kontoret
Turen inkluderer:


Tanum og Jong Pensjonistforening



v/
Tlf.



Team Tour As
Øvre Eikervei 83a
3048 Drammen
Tlf. 32 80 77 80



Busstransport i moderne turistbuss fra Team Tour.
2-timers bussightseeing i Drammen med omvisning
i Drammen Teater og Drammen Maritime storstue.
Omvisning pa Aass Bryggeri inklusiv en enhet øl.
Koldttallerken i Gilde hallen pa Aass Bryggeri.

Prisen er beregnet på 40 personer

