
 

Tur til foten av Sør-Norges høyeste fjell 

Gaustatoppen på 1883 moh. 
Gaustatoppen rager majestetisk over Rjukan og er av mange omtalt som Norges vakreste fjell. Den har 

også Norges videste utsikt og fra Gaustatoppen kan du se 1/6 av Norge. «Gaustabanen hadde helt  

sikkert ikke blitt bygd i dag. Du skal ha pågangsmot for å sette i gang å bygge en tunnel opp til toppen 

av et slikt fjell». Fra boken «Gaustatoppen» av Helge Songe. 

Gaustablikk høyfjellshotell har en flott beliggenhet med utsikt til Gaustatoppen, og er kjent for sin  

tradisjonsrike og gode mat inspirert fra fjellet og havet.  

Kongsberg kirke er en av Norges største og vakreste barokkirker med hele 2400 sitteplasser.  

Interiøret er praktfullt med blant annet egen kongelosje. Kriken er også kjent for sine tre enorme  

lysekroner fra Nøstetangen Glassverk og Glogerorgelet som er det største barokkorgelet i Norden.      

Program 

Kl. 08:00  Avreise fra Oslo Bussterminal og vi fa r en flaske vann og baguett pa  bussen. 

Kl. 11:30  Vi blir ønsket velkommen av guiden pa  nedre stasjon pa  Gaustabanen og vi fa r 

  høre litt om bakgrunnen for anlegget. Deretter blir vi  

  kjørt opp med Gaustabanen hvor vi fa r en omvisning i  

  Kongeheisen som ble bygd for Kong Olav i 1977. Deretter 

  ga r turen opp i det gamle sende/lytterommet hvor vi fa r 

  en historiefortelling om hva som skjedde under den  

  kalde krigen pa  Gaustatoppen. Sa  ga r vi ut pa  Tuddals 

  tippen og følger en steintrapp bygd av Sherpa opp i den 

  gamle forsvarsleiligheten og kontoret.  

Kl. 14:00 Gaustablikk Høyfjellshotell hvor vi forsyner oss av den  

  deilige lunsjbuffeten med kalde og varme retter.  

Kl. 17:30 Omvisning i Kongsberg Kirke samt at vi fa r en mini-  

  konsert hvor organisten spiller pa  gloggerorgelet.  

Kl. 18:45 Retur til Oslo.     

Kl. 20:00 Ankomst Oslo. 

Gaustatoppen 
Dagstur mandag 8. juni  

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

 

Arrangør: 

Team Tour AS  

Øvre Eikervei 83 A, 3048 Drammen 

Prisantydning kr. 1.300,- 
 
Prisen inkluderer: 
 
• Busstransport i moderne turistbuss fra Team Tour. 

• 1 baguett og 1 flaske vann på bussen.  

• Gaustabanen med omvisning og tur med banen. 

•  Lunsjbuffet på Gaustablikk Høyfjellshotell. 

•  Omvisning i Kongsberg Kirke samt Glogerkonsert. 

 
Prisen er beregnet på 40 personer. 

Vi tar forbehold om eventuelle pris - programendringer.  
 

 

Påmelding til: 


