5 dager
Opplev Nordens største friluftsteater. Spelet om Heilag Olav, er en dramatisering av det som skjedde
på gården Sul i dagene før slaget på Stiklestad i år 1030. Stykket er en blanding av fri diktning og
historiske hendinger, bygget på Snorre Sturlasons kongesagaer. Forestillingen er vist hvert år siden
1954. Vi bor på hotell midt i byen. I Trondheim besøker vi bl.a. Nidarosdomen og får med oss høydepunktene på en guidet sightseeingtur i byen. Fra Trondheim, seiler vi med Hurtigruten sydover langs
kysten til klippfiskbyen Kristiansund hvor vi igjen møter bussen. Her tar vi fatt på den vakre
”Atlanterhavsveien” videre til Molde. Underveis har vi en praktfull utsikt mot Hustadvika, en av
landets mest lunefulle havstrekninger. Vi bor på hotell sentralt i Molde. Molde er den siste byen vi
besøker før vi reiser innover i landet. Herfra går turen opp Romsdalen forbi Trollveggen og videre til
Dombås hvor vi fortsetter Gudbrandsdalen til Lillehammer og videre hjem.

Pris på forespørsel til kontoret.
Prisen inkluderer:
Transport:
• Reisen i førsteklasses turistbuss fra Team Tour.
• Fergebilletter.
• Hurtigruten Trondheim - Kristiansund.
Hoteller:
• 3 netter på 4-stjerners hotell sentralt i Trondheim.
• 1 natt på 4-stjerners hotell sentralt i Molde.
Måltider:
• 4 frokoster, 3 lunsjer, 4 middager.
Utflukter:
• Sightseeing med guide i Trondheim.
• Omvisning i Nidarosdomen.
• Besøk på Munkholmen med omvisning.
• Atlanterhavsveien.
Annet:
• Billetter til Stiklestad-spelet.
• Reiseleder fra Team Tour.

Teknisk arrangør:

PROGRAM:
Dag 1: Drammen - Trondheim.
Vi reiser fra Drammen og dagens mål er Midt-Norges
hovedstad Trondheim. Vi kjører opp Østerdalen via Tynset
og Alvdal. Det blir stopp underveis for lunsj. På
ettermiddagen ankommer vi Trondheim hvor vi sjekker inn
på hotellet vårt som ligger ved havna midt i byen. Felles
middag på hotellet.

Dag 2: Spelet om Heilag Olav.
Vi bruker formiddagen i Trondheim. Lokal guide blir med
oss på en to timers rundtur i byen. Omvisning i NidarosDomen hører selvsagt med. Vi reiser så nordover mot
Stiklestad, hvor vi skal overvære nordens største
friluftsteater. Spelet om Heilag Olav er en dramatisering av
det som skjeddde på gården Sul i dagene før slaget på
Stiklestad i år 1030. Stykket er en blanding av fri diktning
og historiske hendinger bygd på Snorre sine kongesagaer.
Forestillingen begynner kl. 19:00 og varer bortimot 2 timer.
Vi kjører tilbake til Trondheim umiddelbart etter at
forestillingen er over. Felles middag på hotellet.

Dag 4: Trondheim - Kristiansund - Molde.
Etter frokost går vi om bord i Hurtigrutens M/S Finnmarken. Vi seiler ut Trondheimsfjorden og kan speide inn over
Dag 3: Trondheim - Munkholmen.
Trøndelags brede bygder. Vi får også se den store øya
Vi starter dagen med frokost på hotellet. Kl. 11:00 tar vi
Hitra i vest og Frøya lenger ute i havet. Hitra er kjent for
båten over til Munkholmen hvor det blir omvisning.
sine store hjortestammer og hvert år felles det over 300
Klosteret fra middelalderen som en gang stod her ble brent,
og i det 17. århundre erstattet av en festning som dessverre dyr. Inne mot land kan vi se de 900 meter høye fjelltoppeikke fikk noen militær betydning. På midten av 1800-tallet ne på Tustna. På ettermiddagen ankommer vi Kristiansund.
Her venter bussen på oss. Vi legger umiddelbart ut på den
var nå Munkholmen utstyrt med hele 60 kanoner og gav
fantastisk flotte og kjente Atlanterhavsveien. Dette er
plass til en besetning på 500 mann. Selv om festningen i
ingeniørkunst. Veien er 7 km lang med en rekke bruer og
ufredstider hadde stor betydning for landets forsvar kom
fyllinger som bringer den fram fra øy til øy. Utpå kvelden
den praktisktalt aldri i bruk. Anleggene er nå bevart som
krigsminner. Det går båt fra Munkholmen til Trondheim en har vi kommet til Molde. Her sjekker vi inn på Rica Seilet
Hotell. Felles middag på hotellet.
gang i timen så man står fritt til å velge hvor lang tid man
vil bruke her. Det finnes også en flott utstilling av trøndersk
kunsthåndverk.Vi spiser felles lunsj og middag på hotellet. Dag 5: Molde - Drammen.
Frokost på hotellet. Kl. 10:00 forlater vi Molde , «Rosenes
by», En idyllisk fjordby med 25 000 innbyggere. Byen med
sine småhus og mange hager ligger sydvendt mot
Romsdalsfjorden, midt mellom de ville Romsdalsalpene
og den spennende kysten mot Atlanterhavet. Et spennende
innslag er Molde Jazzfestival som arrangeres midt i juli
måned. Turen går mot Åndalsnes og den vakre Romsdalen, videre gjennom Gudbrandsdalen. Vi passerer den
berømte ”Trollveggen” på vei til Bjorli og Dombås. Fra
Dombås fortsetter vi nedover Gudbrandsdalen til
Lillehammer og vi spiser lunsj under veis. Videre går veien
til Gjøvik og Lygnasæter før vi er tilbake i Drammen.

