24. august 2019 – 2 dager

Pe-Torsa i Lierne

Et humoristisk friluftsteater fra 50-tallet

Pe-Torsa er et friluftsteater i
grenda Kvelia i Lierne Kommune.
Handlingen foregår i 1950-årene
og kretser rundt hovedpersonen
Pe-Torsa som er bonde på g.nr. 1
br.1 Oppgår`n i Kvelia og nyvalgt
ordfører i Nordli Herred. Teateret
har blitt vist hvert år siden år
2000

Verden er vid, og veiene er mange
norsk ordtak

PROGRAM____________________________
Dag 1 – lørdag 24. august 2019:
Turen går fra Trondheim Sentralstasjon kl. 8.00 og herfra går turen langs E6
nordover. Det blir et stopp underveis. Ved Bjørgan, like før Grong, svinger vi
østover mot svenskegrensen. Målet vårt er Gäddede. Vi ankommer våre blågule
naboer, og nå blir det lunsj. Noen skal også handle litt, før vi returnerer til
Norge. Vi kjører nå mot Kvelia i Nordli. Der skal vi se forestillingen Pe-Torsa og
den begynner kl. kl. 16.00. Dette er et friluftsteater der handlingen er i fra 50tallet og det er mye humor. Etter forestillingen kjører vi til Namsskogan Hotell
for overnatting og her ankommer vi rundt kl. 21.00. Felles middag på hotellet
etter innsjekk.
Dag 2 – søndag 25. august 2019:
Etter en god frokost er det anledning til å ta en snartur i Namsskogan
Familiepark som ligger rett over veien. Her møtes dyr og mennesker, og parken
har Norges største samling av nordiske dyr. Her kan alle ha noen gode timer ute
i naturen. Husk at alle må være sjekket ut av rommet senest kl. 11.00, og vi
like etter. Turen går på østsiden av Snåsavannet, og etter middagsstopp på
Steinkjer, går turen videre på østsiden av Leksdalsvatnet. Beregnet ankomst i
Trondheim er ca. kl. 17.30
Litt praktisk informasjon:
Før avreise sjekk værmeldingen, slik at du er forberedt med tanke på klær. PeTorsa er en utendørsforestilling, og vi vil gjerne unngå at opplevelsen blir
ødelagt av «dårlige klær»
Ta med pass om du har da pass er eneste gyldige legitimasjon utenfor
landegrensen. Dette skyldes økt kontroll ved grensene.

Grunnpris

kr. 3.495,-

Tillegg enkeltrom

kr. 400,-

Inkludert:
 Reise med moderne turbuss
 Overnatting i dobbeltrom
 En frokost
 To lunsj
 En middag
 Inngang til Pe-Torsa
 Enkel servering på bussen
 Aktiv reiseleder fra Vega Reiser
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