
 

PEER GYNT SPELET 

6 dagers busstur 10.08.23 – 15.08.23 
En variert tur spekket med kultur, historie og flott natur 

Vi besøker blant annet Per Sivles hus, Kjøretøyhistorisk Museum, Lillehammer, 
Norsk Utvandrermuseum og Koboltgruvene i Vikersund                                                

Det blir privat gårdsbesøk på Galleberg 

 
Torsdag 10.08.23 – Sandnes - Stavanger – Randaberg – Stalheim 
Buss fra Ingvars reiser med sjåfør og reiseleder henter våre gjester fra Sandnes Bystasjon 
kl. 07:35, Stavanger Byterminal kl.08:00 og Randaberg 08:30. Vi kjører til Mortavika for 
ferjeavgang kl.09:00.  
Vi fortsetter mot Odda, og kjører langs Sørfjorden. Vi finner et fint sted hvor vi kan stoppe for 
å innta medbrakt lunsj, kaker og kaffe. Vi kjører videre mens vi beundrer det fine landskapet, 
og kommer fram til Stalheim hotell for overnatting og middag. Etter innsjekk skal vi besøke 
Per Sivles oppvekststed som ligger en spasertur fra hotellet. Randi Engelsen Eide vil ha 
omvisning og forteller om Per Sivle. Etter middag kan vi nyte den fantastiske utsikten mot 
Nærøydalen og Jordalsnuten 

Fredag 11.08.23 – Stalheim – Beitostølen – Vinstra – Peer Gynt Spelet 

Etter frokost forlater vi Stalheim og fortsetter til Beitostølen til Gålå/ Vinstra gjennom 
naturskjønne landskap. Lunsj tar vi i naturen J Vi kjører gjennom Nærøyfjorden 
Verdsarvpark, Flåm og Beitostølen før vi ankommer Vinstra. Vi sjekker inn på Peer Gynt 
Hotel og skal ha en tidlig middag. I dag skal vi på Peer Gynt Spelet som begynner kl.20:00 
og varer til ca. kl.23:00. Det er 30 min pause kl.21:00. Det blir tilsendt praktisk info etter 
påmelding om hva som er anbefalt å ta med seg.  

 
 
 
 

 
 



 
 

 

Lørdag 12.08.23 - Vinstra – Fåberg – Lillehammer - Hamar  

I dag har vi sen frokost og avreise fra hotellet for at alle kan hvile ut. Vi kjører mot 
Lillehammer, og stopper på Norsk Kjøretøyhistorisk museum, og får omvisning her. 
Museet åpnet i 2019. Museet viser en stor utstilling av biler, motorsykler, mopeder og 
sykler fra begynnelsen av 1900-tallet og frem til 1990-tallet. Hovedvekten er lagt på 
vanlige bruktbiler, og gir et bilde av hva som har rullet på norske veier fra bilens 
barndom og frem til våre dager. Etter besøket her kjører vi videre til Lillehammer, 
hvor vi kan kjøpe oss dagens lunsj. De som ønsker, kan besøke Maihaugen før vi 
kjører videre til Hamar, hvor vi overnatter på Scandic Hamar med middag etter 
innsjekk. 

Søndag 13.08.23 - Hamar – Ottestad – Galleberg – Drammen 

Skal nyte god frokost på hotellet, og reiser ca. 09:00 til Ottestad. I dag skal vi ha 
guidet omvisning på Norsk Utvandrermuseum, samt besøk på  Kittelsen museet 
etterfulgt av lunsj på Scandic Hamar. Gode og mette kjører vi videre til Galleberg, 
hvor vi skal på privat gårdsbesøk som Svein Østhus ordner for oss. Vi avslutter 
denne fine dagen på Scandic Ambassadeur Drammen med god middag.  

Mandag 14.08.23 – Drammen –Vikersund (Koboltgruvene) – Morgedal 

Enda en interessant dag i dag. Frokost serveres, vi sjekker ut og forlater hotellet. Vi 
kjører til Vikersund, og får guidet omvisning i Koboltgruvene. Historisk gruvetur som 
er spekket med historie og spenning. Her blir det både «svevende» glassgulv og 32 
meter lang underjordisk hengebro. Etter besøket spiser vi lunsj på restauranten her. 
Etterpå kjører vi til turens siste overnattingsplass, Morgedal Hotell. Tidlig ankomst. 
Etter innsjekk kan vi nyte området rundt hotellet, eller bare slappe av på hotellet. 
Middag på kvelden. 

Tirsdag 15.08.23 - Morgedal- Rysstad- Suleskard- Byrkjedalstunet – Sandnes – 
Stavanger- Randaberg 
Etter en god frokost kjører vi mot Rysstad. Vi stopper på Grimdalstunet, 630 m.o.h. 
Anne Grimdalen ble regnet blant våre fremste billedhoggere på 1900-talet, og med 
sine betydelige og monumentale verk står hun i en særstilling som kvinnelig utøver 
av faget. Lunsj på Sølvgarden hotell. Neste stopp er på Byrkjedalstunet, før vi setter 
kursen hjemover. I Stavanger ca. 18:00. 

 



 

 
 
Pris per person med minimum 25 deltakere: kr 12950,- per pers i dobbeltrom.  
Eneromstillegg: kr 2700,- per person 
Påmeldingsfrist: fortløpende innen 15.01.23 – begrenset plasser, flere påmeldte allerede 
Påmelding til Silje Landa, tlf. nr: 99316879 eller på e-mail: post@ingvarsreiser.no;   
 
Inkluderer: 

- Buss med sjåfør og reiseleder i 6 dager 
- 5 overnattinger med middag 
- 5 Lunsjer 
- Inngang og omvisning i Per Sivles hus 
- Billetter på Peer Gynt Spelet 
- Inngang Motorhistorisk Museum 
- Inngang og guiding Norsk Utvandrermuseum 
- Privat gårdsbesøk på Galleberg 
- Inngang og guiding i Koboltgruvene, inngang i Kittelsen museet 
- Stopp på Grimdalstunet 
- Stopp på Byrkjedalstunet 
- 1 ferje for buss og passasjerer 
- Bompenger på hele turen 
- Kaffe og kjeks i bussen 

 
Tillegg for: 

- 1 lunsj i Lillehammer 
- drikke til maten 
- ev. andre severdigheter og betalte «ad hoc» omvisninger som vi kommer på underveis i 

felleskap for å gjøre turen mer interessant J 
Med rett til programendring. 

 
 

 

 
 

 


