Lørdag 27.juli 2019 - 4 dager

Trondheim med Olavsfestdagene

Velkommen til Trondhjem!
Grunnlagt i 997 av Olav
Tryggvason, Trondheim spiller en
viktig rolle i Norske historie.
Oppleve Trønderhovedstaden under
Olavsfestdagene, Et yrende folkeliv
med glade og læne Trøndere!

Det er omveien, forsinkelsen og sidesporene, som
beriker ens liv.
Nils Kjær

Olavfestdagene
✓ Gratis folkemøte på Vestfrontplassen kl. 13.00
alle dager
✓ Historisk marked alle dager Ytre Kongsgård.
✓ Se www.olavsfestdagene.no som kommer med
fullstendig program.

Program

Dag 1 – lørdag 27. juli
Vi ankommer Trondheim og sjekker inn på hotellet som ligger i byens hjerte. Vi
møtes i resepsjonen kl. 18.30 og derfra er det bussavgang til Tyholttårnet. Her
inntar vi middag i Tårnets restaurant med fabelaktig utsikt over byen. Retur med
buss etter middag.
Dag 2 - søndag 28. juli
Etter frokost møtes vi i resepsjonen kl. 9.30 for en rundtur i byen med buss og
lokalguide. Denne turen tar om lag 2 timer og avsluttes ved Nidarosdomen. Dagen er
disponibel og man kan bruke tiden på de forskjellige arrangementene som finner
sted under Olavsfestdagene. Vi feirer Olavsfest som er Norges største kirke- og
kulturfestival, programmet er fullt av konserter, foredrag, pilgrimsvandring,
gudstjenester og gratisarrangementer – opplevelser som berører. Kvelden er til egen
disposisjon.
Dag 3 - mandag 29. juli
Etter frokost er dagen fri til egen disposisjon frem til kl. 17.00. Da møtes vi igjen på
hotellet og vandrer sammen over Den Gamle Bybro, under Lykkens Portal, til
restauranten Kalas og Canasta på Bakklandet. Etter middag går vi i retning mot
Nidarosdomen, og inn på Borggården hvor det blir konsert med stemningsfull musikk
og allsang.
Dag 4 - tirsdag 30. juli
Etter frokost sjekker vi ut av hotellet og sier vi takk for turen! Velkommen tilbake!
Grunnpris
Depositum
Enkeltromstillegg

kr. 4.000,kr. 150,kr. 1.200,-

Inkludert i prisen:
✓ Tre overnattinger i dobbeltrom
✓ Tre frokost
✓ To middager eks. drikke
✓ To timers guidet busstur
✓ Buss som beskrevet i program
✓ Billetter til Allsang i Borggården med
SKRUK

Vega Reiser AS
Tlf: 73 95 10 15

Ønsker dere tilbud på reise; fly,
buss, tog eller båt, så spør oss om
et uforpliktende tilbud
Vega Reiser AS
73 95 10 15
post@vegareiser.no

Sunnlandsvegen 2
post@vegareiser.no

7032 Trondheim
www.vegareiser.no

