HØYFJELLSSENTER
REISER

GLEDESSPREDEREN
Reisekatalogen 2020

– Ved foten av Hallingskarvet nasjonalpark ligger perlen Hermon Høyfjellssenter
HERMON HØYFJELLSSENTER
– I STADIG UTVIKLING
Velkommen til fjells!
2019 ble et fint år sammen med våre gjester.
Vi i familien Håtveit, sammen med gode medarbeidere, gleder oss til å tilby gode ferieopplevelser i fjellheimen og på reiser også i 2020.
Vandring, hvile og vennskap er stikkord for
året som ligger foran. Her kommer årets program.
Lykke til med lesingen.
Vi håper å se deg/dere det kommende året.
Varm hilsen familien Håtveit.
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Sentralt i Norge, midt mellom Oslo og
Bergen, finner du den vesle Hallingdalsbygda Sudndalen - 800 moh.
Her ligger Hermon Høyfjellssenter med sine
20 hotellrom, 9 hytter, 5 leiligheter og 2 suiter,
til sammen litt over 100 sengeplasser.
Et populært sted for enkeltpersoner og familier og med godt tilrettelagte muligheter for
konferanser, store anledninger, begivenheter
eller storfamiliesamlinger.
Hermon består av spisesaler, salonger, konferanserom, møterom, biljard- og bordtennisrom. Vi har også et flott badeland med blant
annet vannsklier, boblebad og trimrom. Her
er det noe for alle og enhver.
Hermon ligger tett ved Hallingskarvet nasjonalpark og er et utmerket utgangspunkt for
turer både sommer og vinter.
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En unik opplevelse for de badeglade

HALLINGSKARVET
FJELLBAD
På Hermon Høyfjellssenter ligger
en av Hallingdals største
vannattraksjoner.
Her finner du:
- svømmebasseng
- barnebasseng
- stupebasseng
- vannrutsjebane
- klatrevegg
- svømmekanal med motstrøm
- sommeråpent utebasseng med sklie
- dampbadstue
- boblebad
- treningsrom
- badstuer
- kafé
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Gjennomgående i hele Fjellbadet er flotte
veggmalerier malt av kunstneren Tor Lakselv.
Dette er med på å gjøre badeopplevelsen til noe litt utenom det vanlige.
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VINTER
PÅ HERMON

VINTEREVENTYRET HERMON
Preparerte langrennsløyper · Spenstige konkurranseløyper · Alpint i Hallingskarvet Skisenter ·
Skibyen skistadion · Barnas skiparadis med skileikområder · Bigjump og rails · Akebakke ·
Eventyrlige fjellskiområder · Badeland · Hallingskarvet nasjonalpark

I den vesle fjellbygda Sudndalen, ved foten av
det mektige Hallingskarvet og Hallingskarvet
nasjonalpark, finner du Hermon Høyfjellssenter
og Skibyen.
Her byr vinteren på glede for ung og gammel,
og mulighetene er mange! Spenn på deg skiene
like utenfor døra og bestig de mange fjellene
i området. Lær barna å gå på ski nede i dalen,
eller ta turen opp til Panorama skihytte med en
fantastisk utsikt innover nasjonalparken og få
servert nystekte lapper.

Etter mørkets frembrudd kan du ta deg en tur
i langrennsløypa med hodelykt, eller benytte
deg av den belyste stadion i Skibyen.
Hallingskarvet skisenter er kjent for sine
lange, brede og velpreparerte bakker og fantastiske off-pist-muligheter. Bakkene har en høydeforskjell på hele 510 meter og løyper på opptil 3
km. Ønsker du flere alpine utfordringer, er det
bare 30 min. kjøring til Geilo.
Det er bygget en ny gapahuk i år, bare 300 m
fra Hermon.

Barnerabatter - gjelder på foreldrenes rom:
0 til 2 år – gratis, 3 til 5 år – 1/4 pris, 6 til 11 år – 1/2 pris, 12 til 15 år – 3/4 pris.

VINTER- OG
PÅSKEFERIE
– Vinterfjellet venter på deg!
Disse ukene har vi program for hele
familien. Vi arrangerer skileik og
akekonkurranser og familiesamlinger
med Guds ord i sentrum.
Pris pr. person med vinterpensjon og
badeland:
Vinterferie uke 8, 15.–22. februar
fra kr 4830,-.
Vinterferie uke 9, 22.-29. februar
fra kr 4830,-.
Påske 1. del, 3.–8. april fra kr 4200,-.
Påske 2. del, 8.– 13. april fra kr 4300,-.
Barnerabatter

NYTTÅRSFEIRING 27. DESEMBER – 1. JANUAR
– for deg og hele familien!
Senk skuldrene og nyt den gode fjelluften. På denne tiden av året
pleier trærne å være snøtunge og skiforholdene ypperlige.
Nyttårsaften er det duket for festkveld med festmiddag! Vi har
vår tradisjonelle midnattsgudstjeneste før vi går ut for å se på
fyrverkeriet og ønsker det nye året hjertelig velkommen! Det blir
familiesamlinger morgen og kveld.
Sett av disse dagene til tid med familien i et eventyrlig vinterlandskap!
5 døgn med vinterpensjon fra kr 3600,- pr. person.
Barnerabatter

JULEFEIRING 22.–27. DESEMBER
– Høytid og stillhet i et hvitkledd landskap.

WEEKENDTILBUD
– Unn deg en weekend på fjellet!

Se snøen dale mens julestemningen stiger. Drømmen om en
tradisjonsrik hvit jul kan du få oppfylt her. Daglig har vi morgen– og
kveldssamlinger hvor julens budskap står sentralt og med mye fin
julesang og musikk. Julematen og pyntingen står vi for, du kan bare
slappe av, roe ned og nyte julen i fulle drag. Legg igjen hverdagens
mas og kjas hjemme, og kom hit "hvor alle lyder pakkes inn i vatt".

Alle trenger vi litt overskudd i en travel
hverdag. Ta med din kjære, venner, bibelgruppa eller hele familien og opplev fjellets
ro. Badeland er også en sikker vinner både
for barn og voksne.

5 døgn med helpensjon, buss og badeland: kr 4990,- pr. person.
Buss fra Kristiansand, Grimstad, Arendal, Porsgrunn, Larvik, Drammen
og Oslo. Ønsker du å kjøre selv, er prisen kr 4400,- pr. person.

Januar: 24.–26. Februar: 7. – 9.
Mars: 6.–8, 13.–15. 27.–29.
Pris inkludert badeland og helpensjon fra
kr 1695,-.

BUSSTURER TIL
HERMON HØYFJELLSSENTER
SENIORENES VINTERHØYDEPUNKT! VINTERTUR MED BUSS FRA SØGNE,
På Hermon kan du få deg en deilig vinteruke! Vi
legger opp til variert program med flotte sightseeing-turer i nærområdet. Det blir også masse
tid til aktiviteter på egenhånd, som ski- og
sparkturer, en dukkert i badeland eller avslapping i en av våre stuer. Deilig hjemmelaget mat
serveres i vår flotte spisesal med en eventyrlig
utsikt utover dalen og fjorden. Hver dag har vi
morgen- og kveldssamlinger med sang, musikk
og inspirasjon fra Bibelen. Vi ønsker å tilrettelegge for at du skal få de beste vinteropplevelsene og en god ferie og vil ønske deg hjertelig
velkommen til Hermon Høyfjellssenter midt i
Hallingskarvet skiparadis.
Prisen inkluderer helpensjon, buss og badeland.

KRISTIANSAND, GRIMSTAD, ARENDAL,
PORSGRUNN OG LARVIK
22.–27. mars, 6-dagers tur: kr 4890,- pr. person.

VINTERTUR MED BUSS FRA SANDNES,
STAVANGER OG HAUGESUND

15.–20. mars, 6-dagers tur: kr 4890,- pr. person.

VINTERTUR MED BUSS FRA HALDEN,
SARPSBORG, MOSS, OSLO OG DRAMMEN
29. mars – 3. april, 6-dagers tur: kr 4890,- pr. person.
Reiseleder Johnn Hardang.

VINTERTUR MED BUSS FRA BERGEN
14.–19. april, 6-dagers tur: kr 4890,- pr. person.
Reiseleder Johnn Hardang.

BUSSTUR FRA KRISTIANSAND, GRIMSTAD,
ARENDAL, PORSGRUNN, LARVIK, DRAMMEN
OG OSLO
6-dagers juletur 22.–27. desember, kr 4990,-.

Ønsker du å kjøre selv, er prisen fra kr 4400,- pr. person.
Prisen inkluderer helpensjon og badeland, ikke utflukter.
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UKER FOR KROPP OG SJEL
– VELKOMMEN TIL GODE DAGER VED HALLINGSKARVET

GLAD OG AKTIV 29. FEB.– 6. MARS
– Fine vinterdager i vårt vakre fjellandskap.

«Glad og aktiv» er en herlig blanding av ute- og inneaktiviteter og samlinger om Guds ord.
Unge som gamle er vi skapt til bevegelse, og vi ønsker
å legge til rette for dette. Med forskjellige guidede turer
innover i fjellet håper vi du vil nyte gleden og roen fjellet
gir.
Etter frokost serverer vi «nistepakke» fra Bibelen. Deretter blir det anledning til herlige skiturer, en tur i bakken
eller en fottur. I løpet av uken vil vi arrangere en uformell
akekonkurranse. Om kveldene presenterer vi et variert
program med humor, sang, musikk og samlinger om Bibelens livsglade innhold.
Velkommen til gode dager ved Hallingskarvet.

GLADSANG I VINTERLAND
8.–13. MARS
– En vinteruke for turglade sangfugler!

Denne uken blir en opplevelsesrik uke for den skiglade
og den sangglade. Her møter du spennende artister med
Hans Inge Fagervik, Roger Uppstrøm og "Bluespastoren"
Jon Ultvedt i spissen.
Vi nyter dagene med herlige felles opplevelser både ute
og inne. Denne uken er for ånd, sjel og legeme.
I løpet av uken skal vi også ha en konsert på Panorama
skihytte, 1059 moh. Her har du utsikt over Hallingskarvet og Skarvheimen, så denne konsertopplevelsen blir
helt spesiell!
Pris for 5 døgn inkludert vinterpensjon og badeland fra
kr 3600,- pr. person.

Pris for 6 døgn inkludert vinterpensjon og badeland fra
kr 3980,- pr. person.
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SOMMER
PÅ HERMON

SOMMER I FJELLHEIMEN
Badeland med utebasseng · Klatrevegg · Trampoliner · Sklie · Minigolf ·
Svaberg for soling · Fotballbane · Sandvolleyballbane · Tennisbane ·
Utleie av sykler · Frisbeegolf · Kano og robåt

Hermon tilbyr sommeropplevelser for folk i
alle aldre. Her er det rikelig med tid til flotte
fjellturer, «sammen-opplevelser» og moro i
badeanlegget.
Hermon ligger midt i Skarvheimen ved foten
av Hallingskarvet nasjonalpark. Vi kan friste
med turmål til blant annet Hallingskarvet,

Blåberget, Halletjønn, Aurlandsdalen, Lordehytta og Einsetnuten.
Gjennom sommeren arrangerer vi to familieuker, fjellgospel- og fjellvandringsuke. Vi vil
gjerne formidle positiv oppmuntring til hele
familien og fokusere på de oppløftende muligheter Bibelen viser oss.

Barnerabatter - gjelder på foreldrenes rom:
0 til 2 år – gratis, 3 til 5 år – 1/4 pris, 6 til 11 år – 1/2 pris, 12 til 15 år – 3/4 pris.
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ISRAEL-SEMINAR
24.–27. mai

FAMILIEUKER

– ukene med fokus på familien.

– for deg som vil lære om Israel.
Vi har gleden av å invitere til et spennende
seminar med temaet "Be om fred for Jerusalem". Talere disse dagene blir Per Antonsen,
Bjørn Westre og Gro og Bruno Wenske m/flere.
Velkommen til inspirerende dager på Hermon
Høyfjellssenter.
Kr 2100,- pr. pers. inkl. badeland og
helpensjon.

FJELLGOSPEL
17.–22. juli
– en herlig musikk- og
fjellvandringsuke.

Det blir fjellturer, konserter, allsang,
intervjuer og selvfølgelig Ord for
dagen. Vi gjentar suksessen med
konsert på Panoramahytta. En fantastisk konsertopplevelse med utsikt
over hele Skarvheimen. Noen av de
medvirkende: Hans Inge Fagervik,
Roger Uppstrøm, "Bluespastoren"
Jon Ultvedt og KGB. Er du glad i
sang, musikk og fjellturer er dette
uken for deg.
Kr 3890,- pr. pers. inkl. sommerpensjon, badeland og konserter.

Vi starter dagen med frokost.
Så en kort morgensamling hvor vi får med oss en åndelig
”nistepakke” for dagen. Minst to av dagene blir det felles
fottur i Skarvheimen. Det er ikke turens lengde, men naturopplevelsen som er viktigst. Hver dag er det familieaktiviteter.
På kvelden vises barnefilm etter middag, før vi mottar
Bibelens oppmuntring på familiesamlingen. Aktivitetsansvarlige er Janne Karin og Jon Håtveit.
Uke 1: 30. juni – 5. juli, 5 døgn: kr 3400,- pr. pers.
Uke 2: 11. – 17. juli, 6 døgn: kr 3990,- pr. pers.
Prisene inkluderer helpensjon og badeland.

FJELLVANDRING
5.–11. juli

SAMLIVSHELG
12. – 14. juni

Vi tilbyr tre alternative turer hver dag,
alle med turleder. Dagen starter med
frokost, lage nistepakke og fylle termosen. Etter morgensamling med ord
for dagen, så er vi klare for tur.
Naturopplevelsene står i kø i Hallingskarvet nasjonalpark. Etter dagens
utflukt er det godt med en dukkert i
badeland før middag. Fellessamlinger
om kvelden.

I godt samarbeid med Hermon
Høyfjellssenter arrangerer
Familieskolen enda en meningsfull
samlivshelg. Vi følger opp suksessen de siste 4 årene, som fikk meget god evaluering fra deltakerne.
Denne gangen får dere mulighet
til å være med på samlivskurset
"7 prinsipper for et godt samliv".
Kursholdere / inspiratorer:
Irene og Øystein Elgen.

– en aktiv uke i fjellet.

kr 4150,- pr. pers. inkl. sommerpensjon og badeland.

– Samliv på service ...

Pris inkl. kursavgift, badeland og
helpensjon: kr 1990,-.
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BUSSTURER TIL
HERMON HØYFJELLSSENTER
EN BEHAGELIG SOMMERFERIE!
Vi ønsker å ha et tilbud for våre gjester som ikke
kjører bil selv og tilbyr derfor transport fra flere
steder i Norge. Tilbudet består av transport og
helpensjon på Hermon Høyfjellssenter i seks dager
og flere utflukter i området. Disse dagene er det
rom for å nyte turen, kose seg med god mat, hyggelig turselskap, sang, musikk og samlinger om
Guds ord. Utfluktene og programmet varierer fra
tur til tur.
BUSSTURER FRA HALDEN, SARPSBORG, MOSS
OG OSLO
Tur 1: 6-dagers tur 29. mars til 3. april, kr 4890,-.
Johnn Hardang
Tur 2: 6-dagers tur 2.–7. august, kr 4990,-.
Tur 3: 6-dagers tur 27. september – 2. oktober, kr 4990,-.
Gladsang.

BUSSTURER FRA SANDNES, STAVANGER,
KARMØY OG HAUGESUND
Tur 1: 6-dagers tur fra 15. –20. mars, kr 4890,-.
Tur 2: 6-dagers tur 21.–26. juni, kr 4990,-.
Edgar og Marta Paulsen.
Tur 3: 6-dagers tur 22.–27. juli, kr 4990,-. Gladsang.
Tur 4: 6-dagers tur 30. august – 4. september, kr 4990,-.

BUSSTURER FRA KRISTIANSAND, GRIMSTAD,
ARENDAL, PORSGRUNN OG LARVIK

Tur 1 : 6 dagers tur fra 22. – 27. mars, kr 4890,-.
Tur 2: 6-dagers tur 14.–19. juni, kr 4990,-. Asle Stølsdokken.
Tur 3: 6-dagers tur 28. juli – 2. august, kr 4990,-. Gladsang.
Tur 4: 6-dagers tur 13.–18. sept., kr 4990,-. Asle Stølsdokken.
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BUSSTUR FRA HORTEN, TØNSBERG,
SANDEFJORD OG LARVIK
6-dagers tur 23.–28. august, kr 4990,-.
I samarbeid med Normisjon. Reiseleder Tor Bringaker.

BUSSTUR FRA LYNGDAL, MANDAL OG KR.SAND
6-dagers tur 6.–11. september, kr 4990,-.

BUSSTURER FRA BERGEN
Tur 1: 6-dagers tur 14.–19. april, kr 4890,-.
Johnn Hardang.
Tur 2: 5-dagers tur 26. juni – 30. juni, kr 4390,-.
Gladsang
Tur 3: 6-dagers tur 20.–25. september, kr 4990,-.
Asle Stølsdokken og Roger Uppstrøm.

Prisene inkluderer helpensjon på Hermon Høyfjellssenter, badeland, utflukter og busstransport. Ønsker
dere å kjøre selv, er det mulig: kr 4100,- pr. pers.

GLADSANG-DAGER
Hvis du er glad i sang og musikk, er dette noe for deg!
I fire uker legger vi spesielt vekt på kristen sang og musikk. Her er det muligheter for å delta dersom du
synger eller spiller selv eller i en gruppe, så ta gjerne med egne instrumenter.
Det er plass for både amatører og profesjonelle.
Gladsang-dager er et opplegg vi begynte med for 20
år siden. Vi fyller dagene med gledesskapende opplevelser, god mat, god prat, godt fellesskap og ikke minst
gladsang. Repertoaret spenner fra skolesanger, klassisk
musikk, via salmer og bedehussang til lovsang – gammelt og nytt i skjønn forening. Konserter, allsang og
kveldssamlinger skaper glede og samhold.
Dagene begynner med frokost før sangstund kl. 10.00.
Etter dette får du tid til å slappe av eller ta en spasertur
på stille stier i dalen eller i fjellet. Ved 14-tiden er det
lunsj, og klokken 17.00 har vi ”Syng-med-oss”-samling.
Etter middag er det kveldssamling. Sangen fortsetter
utover kvelden, etter en liten pause.

Uke 1: 2.–7. juni, kr 4300,- pr. person (uten buss).
Medvirkende Johnn Hardang. Venteliste
Uke 2: 7. – 12. juni. kr 4300,- Johnn Hardang.
Uke 3: 26. juni – 30. juni. Buss fra Bergen,
kr 4390,- pr. person.
Uke 4: 22.–27. juli. Buss fra Sandnes, Stavanger og
Haugesund, kr 4990,- pr. person.
Uke 5: 28. juli – 2. august. Buss fra Kristiansand, Grimstad, Arendal, Porsgrunn og Larvik, kr 4990,- pr. person.
Uke 6: 27. september – 2. oktober. Buss fra Halden,
Sarpsborg, Moss og Oslo, kr 4990,- pr. person.
Ønsker dere å kjøre selv, er det mulig. Da er prisen fra
4300,- pr. person. Du kan bo på Hermon Høyfjellssenter
eller i Skibyen.
Vi ønsker dere hjertelig velkommen til Gladsang-dager.
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PINSE FOR ALLE
Disse dagene får vi god tid til hverandre og til å stifte nye bekjentskap. Her kan dere blant annet gå flotte fjellturer, spille minigolf
sammen eller ta dere en dukkert i vårt flotte badeland. Vi starter
og avslutter dagen med hyggelige samlinger. Roger, Andreas, Jon,
Janne Karin og Arne sørger for både sang-glede og bibelglede.
Pinse 29. mai –1. juni, inkl. badeland og helpensjon:
kr 2200,-. pr. pers.

WEEKENDTILBUD
– et avbrekk i hverdagen

Familie, tid og minner hører sammen. Hva med å samle hele
familien i tilrettelagte omgivelser hvor nettopp familieminner kan
skapes? Nyt den friske fjelluften, god mat og hvile.
Pinse 29. mai –1. juni, 14.–16. august,
21.–23. august, 28. – 30. august,
18.–20. september, 2.–4. oktober, 9.–11. oktober.
Pris inkl. badeland og helpensjon fra kr 1695,-.

MENIGHETSWEEKEND
– samhold og felleskap

Hermon Høyfjellssenter er et ypperlig sted å ha menighetsweekend – i
naturskjønne omgivelser med fjellet som nærmeste nabo. Godt tilrettelagt med konferansesal, stuer, kirkerom, badeland og nydelig mat. Vi
har også noen spennende foredragsholdere om det er av interesse. Ta
kontakt for info om mulighetene for å ta med din menighet på tur!
Vi har grupperabatter og barnerabatter.

HØST
PÅ HERMON

Fjellet er utrolig vakkert når solen og høstfargene
skinner om kapp. Går du opp på en av toppene
eller snaufjellet rundt Hermon Høyfjellssenter,
vil du få en fantastisk utsikt over alle fargene, og
kanskje er det et ørlite melisdryss over de høyeste

fjellene. Høsten i og ved Hallingskarvet nasjonalpark må oppleves. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til våre høstarrangement.

Barnerabatter - gjelder på foreldrenes rom:
0 til 2 år – gratis, 3 til 5 år – 1/4 pris, 6 til 11 år – 1/2 pris, 12 til 15 år – 3/4 pris.

SKIBYEN

- VELKOMMEN TIL ANDREAS HÅTVEITS «LEKEPLASS».
Jeg har gleden av å invitere til flotte dager i
Skibyen som ligger i hjembygda mi Sudndalen.
Her kan du kjøre alpint eller benytte deg av
terrengparken i Hallingskarvet skisenter. Om
du foretrekker langrenn, er vi kjent for milevis
med fantastiske langrennsløyper i Hallingskarvet
nasjonalpark.
Skibyen har betydd mye for meg både personlig og
karrieremessig. Jeg håper at også du kan få oppleve
gleden og moroa som Skibyen har å tilby.
Etter at jeg selv ble pappa har dette vært en
ypperlig plass å lære barna mine om skiglede, både
på langrenn og slalom!
Enkelte uker og helger tilbyr jeg som trener:
- railekurs for nybegynnere
- utleie av Skibyen terrengpark
for viderekomne
Jeg ønsker deg velkommen
til min «lekeplass»!
Andreas Håtveit

Skistadion er belyst til kl. 22.00
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Skibyen Hotell som Andreas Håtveit eier, er et lite hotell i
særpreget bondestil beliggende i naturskjønne omgivelser,
med flott utsikt over Sudndalsfjorden og et aktivt stadionområde. Hotellet har 22 sengeplasser fordelt på 8 soverom
og passer ypperlig for storfamilier eller grupper. Alle rom har
dusj og toalett (noen har også boblebad). Hotellet har også
innendørs lekerom med klatrevegg!

- Ta på deg skiene rett utenfor hyttedøra, og nyt
milevis med preparerte løyper i Skarvheimen.

Dette er en hyttelandsby med forskjellige
aktivitetstilbud sommer og vinter. Vi tilbyr
overnatting i hytter, hotell og tårn. Byggestilen er en frodig blanding av tradisjonell stavlaft og
spektakulære bygninger i høy standard! Skibyen
ligger 500 m fra Hermon og Badeland og 300 m fra
Hallingskarvet skisenter.
Vinterstid har Skibyen egen langrennsstadion og park med big-jump og railer for de leikne.
Fra Skibyen går det milevis med skiløyper, og Panorama skihytte er et naturlig mål. Der kan du få kjøpt
kaffe, nystekte lapper og andre godsaker.
Om sommeren er det fotball-, tennis- og sandvolleyballbane på stadion. Skibyen er også utgangspunkt for
mange flotte fjellturer sommerstid.

Hytter med plass til
• 2-4 soverom
• peis/peisovn
• boblebad
• dusj
• TV

8-10 personer
• veranda med utsikt over
stadion
• oppvaskmaskin, kjøl/frys,
micro og komfyr
• WiFi på noen hytter

For bestilling: ring 320 90 300
Prisliste Skibyen 2020 pr. døgn
10 pers. 4 soverom

Sommer Vinter Tilbud
Vinter

Jons hytte WiFi

1800

2600

1700

Utsikten

2000

2800

1700

Lindors hytte* WiFi

1300

1700

1200

Leivs hytte

1600

2100

1500

Hardangs hytte WiFi

1600

2100

1500

Elgens hytte

1600

2100

1500

Torvet

1800

2600

1700

Twin Tower 2-4 p WiFi

1100

1250

1000

Skibyen Hotell 13 p WiFi

3300

3600

3200

Skibyen leilighet 9 p WiFi

1800

2100

1600

6-8 pers.

Hva med en spektakulær tårnferie?
Med bad, soverom, kjøkken og stue i hver sine
respektive etasjer vil dette helt klart være
en opplevelse utenom det vanlige! Her får
du en usedvanlig fin utsikt over stadion og
Sudndalsfjorden!

3 soverom

* Ikke boblebad
Tilbud vinter = Lavsesong vinter. Søndag til torsdag, ikke
vinterferier og påske. Minimum 2 døgn.
Vask og sengetøy er ikke inkludert. Leie av sengetøy: kr 100,pr. sett. Røyking, alkohol og dyr er ikke tillatt i hyttene.
Se www.skibyen.no for bilder og info om alle hyttene.

Skibyen er utgangspunkt for mange flotte fotturer
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HERMON REISER
- BUSSREISER I KRISTEN REGI

VELKOMMEN TIL TURER
MED HERMON REISER
Hermon Reiser har glede av å presentere
årets reiseprogram, men først vil vi takke
alle våre reisende for et spennende og flott
reiseår i 2019.
I år tilbyr vi bussturer med våre nye Setrabusser både i Norge og Europa.
Målsetningen for 2020-sesongen er at vi
skal bli enda litt bedre. Så i år har vi satt
opp 5 turer til pasjonsspillene i Oberammergau. Ellers er det turer til Sverige, Danmark, Tyskland, Østerrike, Sveits, Italia,
Kroatia, Holland, Belgia, Frankrike, Spania, Liechtenstein, Monaco og Slovakia.
Felles for alle turene er at de arrangeres i
kristent, humørfylt og alkoholfritt miljø.
Vi ser med forventning fram til en ny
sesong med opplevelser, muligheter og
mange gleder. Og ønsker deg velkommen
med på tur!

PÅSTIGNINGSRUTE NR. 1:

Kristiansand bussterminal
Grimstad Odden senter 			
Arendal: Falken på Harebakken		
Porsgrunn bussterminal			
Larvik tog-/bussterminal 		
Drammen bussterminal 			
Oslo sentralstasjon,
sjøsiden (utenfor hotell Opera)		
Sarpsborg nord Quality hotell 		

kl. 07.00
kl. 07.40
kl. 08.00
kl. 10.20
kl. 10.45
kl. 12.00
kl. 12.45
kl. 14.45

Reisende fra Stavanger og Haugesund tilbys overnatting i
Kristiansand for kr 450,- pr. person.
Reisende fra Bergen tilbys overnatting i Drammen for kr 450,pr. person.
+ evt. enkeltromstillegg.
PÅSTIGNINGSRUTE NR. 2:

Haugesund 				kl. 08.00
Håvik på Karmøy 			
kl. 08.20
Mortavika ferjeleie 			
kl. 09.25
Stavanger jernbanestasjon 		
kl. 10.10
Sandnes rutebilstasjon			
kl. 10.45
Bens kafé på Helleland			
kl. 11.30
Moi YX					kl. 12.30
Uno-X Flekkefjord 			
kl. 12.50
Lyngdal Inn				kl. 13.25
Kristiansand Color line			
kl. 15.30
PÅSTIGNINGSRUTE NR. 3:

Vi ønsker deg en hyggelig lesing!

Hermon Reiser og
Familien Håtveit
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Oslo Sentralbanestasjon Sjøsiden
kl. 09.00
Drammen bussterminal 			
kl. 09.45
Larvik tog/bussterminal 			
kl. 11.00
Porsgrunn bussterminal 			
kl. 11.25
Arendal: Falken på Harebakken 		
kl. 13.45
Grimstad Odden senter 			
kl. 14.05
Kristiansand 				kl. 14.45

HERMON REISERS SJÅFØRER:
Arne Håtveit, Bård Bårdsen,
Birger Jorde, Jon Martin Øverby
og Nils Henrik Wibe Evensen

EN REISE I KRISTEN REGI

For oss betyr det å starte dagen med det
mest positive vi kan dele: Guds ord. Vi har
sang og spennende guiding underveis, i
storbyer bruker vi lokale guider. Våre sjåfører og reiseledere er behjelpelige under
hele reisen.

ALKOHOLFRI REISE

Her skal du slippe drikkepress og heller få
oppleve sann livsglede i fri utfoldelse.

VÅRE BUSSER

Våre Setra turbusser sørger for at du får
en flott turopplevelse. Bussene har toalett,
aircondition, video, kaffemaskin, kjøleskap og regulerbare stoler. De er klassifisert som 4-stjerners busser, hvilket gir
ekstra god beinplass. Vi har fri kaffe-/teservering i bussen.

TOALETT I BUSSEN

Toalettbesøk under reisen legges fortrinnsvis til stoppestedene vi har underveis, men toalettene i bussene står til disposisjon ved behov ut over dette.

PLASS I BUSSEN

Det blir daglig plassbytte i bussen. Deltagere som blir bilsyke, anbefales å konsultere lege/apotek før turen.

NATTSEILING

Ved nattseiling på båt anbefales det å ha
toalettsaker og lignende i en veske for seg.

PASS

Ikke alle våre reisemål krever pass. Men vi
anbefaler på det sterkeste å alltid ha det
med på reise. Passet skal være gyldig i seks
måneder etter at du er kommet hjem.

REISEINFORMASJON
– KJEKT Å VITE
HALVPENSJON

Våre reiser har halvpensjon. Frokost og
middag er inkludert, lunsjen kommer derimot i tillegg

HELSETILSTAND

Vi sier det generelt slik: Du må være så
frisk at du kan bære kofferten din selv,
også i trapper.

EUROPEISK HELSETRYGDKORT

Bestill Europeisk helsetrygdkort. Kortet
gir deg rett til dekning av nødvendig medisinsk behandling ved sykehus i landet du
oppholder deg i. Det er viktig å ha reiseforsikring i tillegg til helsetrygdkortet.

BESTILLING/BETALING AV
TUREN

Bestilling gjøres til Hermon Høyfjellssenter. Hermon Reiser ønsker å gi deg en kvalitetsreise til en hyggelig pris, derfor har
vi laget enkle rutiner for innbetaling av
reisen. Det er ikke mulig å bruke kredittkort ved betaling av våre reiser. 6-7 uker
før avreise får du tilsendt betalingsgiro og
opplysninger om turen. Beløpet skal betales senest 4 uker før avreise. Kvitteringen
er reisebevis.

AVBESTILLING

Om du må avbestille din reise, må dette
skje så snart som mulig og over telefon.
Bestill avbestillingsforsikring i ditt reiseforsikringsselskap. Dette vil dekke all
avbestilling ved sykdom. Ved avbestilling
uten forsikring gjelder dette:
- fra 4–2 uker før avreise kreves 25 % av
turpris
- fra 2 uker – 4 dager 50 %
- etter 4 dager før avreise, full pris.

PRISENDRINGER

Prisen på turen blir satt ett år før turen
går. Det kan derfor hende at valutasvingninger, skatter og nye avgiftsøkninger kan
føre til en justering av prisene.

VALUTA

I de fleste land vi besøker brukes euro.
Veksle gjerne inn før turen starter. Ellers
kan VISA og kredittkort brukes som betaling og til uttak i minibank som i Norge.
Husk å åpne kortet for regionsperren i Europa.

KLAGER

Dersom noen har eventuelle vanskeligheter underveis, må disse forelegges umiddelbart for reiseleder. Vi vil forsøke å løse
problemet så langt det lar seg gjøre. Ikke
vent med å søke hjelp, vi er der for deg.

v

VIKTIG

PASS: Husk gyldig pass.
HALVPENSJON: Frokost og middag inkludert.
BAGASJE: Ved nattseiling på båt
anbefales det å ha toalettsaker og
lignende i en veske for seg.
PLASS I BUSSEN: Under turen vil
det daglig bli plassbytte i bussen.
REISEFORSIKRING: Husk å tegne
reiseforsikring. Det lønner seg som
regel med helårsforsikring.
HELSETRYGDKORT: Husk å ta
med Europeisk helsetrygdkort.
PRISENDRINGER: Grunnet valutaendringer må vi ta forbehold om
prisendringer.
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Årets blomsteropplevelse
Blomsterparaden i Holland
22.-28. april, 7 dager

H

olland har mye å by på. Vi overnatter ved Groningen, besøker Amsterdam,
friluftsmuseum Zaanse Schans, Afsluitdijk og den største attraksjonen på denne
tiden av året: den verdensberømte blomsterparaden. De sier at våren i Holland ikke
begynner på alvor før parken i Keukenhof står i full blomst. Det plantes 7 millioner blomster for hånd hvert år, en fargefest for øyet! Blomsterparaden følger en 40
kilometer lang rute, med rundt 20 blomsterflåter og mange dekorerte biler, akkompagnert av levende musikk. Det er ikke for ingenting at blomster og blomsterløk er
noen av Hollands mest kjente eksportprodukter. I tre netter skal vi bo rett utenfor
Amsterdam. Dette blir et flott utgangspunkt for våre ulike opplevelser.
Sjåfører og reiseledere blir Jon Martin Øverby og Birger Jorde.

Reisefakta
1. dag: Vår buss GLEDESSPREDEREN følger vanlig
oppsamlingsrute nr. 1 fra Kristiansand via Oslo til
Gøteborg hvor Stena Line venter på oss med deilig
middagsbuffé og tar oss over til Tyskland.
2. dag: Etter en god natts søvn og en deilig frokost
ankommer vi Kiel og setter kursen sørover mot
Amsterdam. Vi passerer Bremen, tar noen pauser underveis
før vi på kvelden ankommer vårt hotell i Zandvoort rett
vest for Amsterdam. Dette blir vårt utgangspunkt for de
neste dagers opplevelser.
3. dag: I dag blir det storbybesøk. På grunn av nye
bestemmelser og restriksjoner for kjøring med turbusser
i Amsterdam bruker vi toget frem og tilbake. Denne byen
kan vi godt kalle for kanalbyen. Med mye tømmer fra Norge
er den gamle bydelen plassert på 10-12 m lange påler ned
i vann og mudder. Her blir det mulighet for å rusle rundt i
de folksomme gatene før vi samlet avslutter med en tur på
kanalene. Deretter returnerer vi til vårt hotell.
4. dag: Dagens begivenhet blir den store og verdenskjente
blomsterparaden. Det er hundrevis av frivillige som
dekorerer alle typer kjøretøy med millioner av blomster.
I tillegg blir det opptrinn av ulike slag langs ruten. Gled
deg! Dette har du ikke opplevd maken til! Derfra drar vi
til et interessant friluftsmuseum med oste- og treskoproduksjon. Her finnes vindmøller av ulike slag, og du kan
kjøpe deg en deilig rett i pannekakehuset.

20 Tlf. 320 90 300

• 4 overnattinger i Holland
• 2 overnattinger på Stena Line Gøteborg-Kiel
• Inngangsbilletter i Keukenhof og kanaltur
i Amsterdam er inkludert
• Frokost og middag alle dager

5. dag: Blomsterparken Keukenhof er kjent over store
deler av verden. Den er åpen kun noen uker i selve
blomstringstiden. Parken begynte i 1949 som en utendørs
blomsterutstilling. Den ble så populær at man utvidet den
til en gedigen park slik vi får se den i dag. Hundretusener
av mennesker besøker parken hver vår. Etter dette besøket
setter vi kursen nordover, over Afsluitdijk og til Groningen.

Bestilling før 10. februar: kr 9.800,-.
Etter dette er prisen kr 10.200,-.
Prisen er pr. pers. i dobbeltrom/lugar.
Tillegg for enkeltrom/lugar: kr 2250,-.

6. dag: Også denne dagen blir det en flott opplevelse når
vi ankommer en annen hansaby, nemlig marsipanbyen
Lübeck. Med sin skjeve byport, Holstentor, ønskes vi
velkommen inn i en fantastisk by med en gammel historie.
Derfra går turen opp til Kiel, og fergen tar oss over til
Gøteborg. Middagsbuffé om bord.
7. dag: Vi går i land i Gøteborg, og GLEDESSPREDEREN
frakter oss nordover til vårt eget kjære Norge etter en
spennende rundtur med mange opplevelser og
inntrykk.
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t
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RHINEN - MOSEL Ny
– en nydelig vårtur i Europa
2.-9. mai, 8 dager

Vi har på nytt gleden av å presentere en praktfull vårtur. Turen går først gjennom Danmark til grensebyen Flensburg, videre nedover i Tyskland til byen Hann.
Münden med sin godt bevarte gamle bykjerne. På vei til Rüdesheim am Rhein er vi
innom Eltville am Rhein og Eberbach kloster. Fra Rüdesheim tar vi en totimers tur
nedover Rhinen med sightseeingbåt. Vi overnatter i Cochem, en by full av spennende arkitektoniske byggverk. Den verdensberømte landsbyen Bernkasel står
også på programmet. Det blir også en båttur fra Cochem oppover elven Mosel til
Koblenz. Reiseledere og sjåfører blir Jon Martin Øverby og Birger Jorde.
1. dag: Den første dagen starter én buss i Haugesund
og én buss fra Oslo (oppsamlingsrute nr. 2 og 3). Bussene møtes i Kristiansand der vi alle så samles i én buss.
Under overfarten til Danmark med Color Line inntar vi en
rikholdig middagsbuffé. Utpå kvelden kommer vi frem til
hotellet i Horsens.
2. dag: Etter frokost kjører vi sørover i Danmark og passerer grensebyen Flensburg. Turen går videre forbi Hamburg,
før vi utpå ettermiddagen kommer frem til Hann. Münden
hvor vi skal overnatte. Siden Hann.
Münden er omgitt
av tre elver, blir byen kalt for Tre Elver-byen. Gamlebyen
er spesiell med over 700 bindingsverkshus og andre gamle
bygninger, og det blir tid til å rusle litt rundt i byen før vi
samles til middag.
3. dag: Vi setter kursen videre sørover og vil etter en
stund passere Frankfurt. Etter hvert kommer vi til Eltville
am Rhein hvor vi skal få omvisning på Eberbach kloster,
et av de viktigste arkitektoniske kulturminnene i Hessen.
Utpå kvelden kommer vi til byen Rüdesheim am Rhein, et
av de mest kjente turistmålene i Tyskland. Rüdesheim er
en del av Øvre mellomhindal som står oppført på UNESCOs
verdensarvliste. Vi spiser middag og overnatter i byen.
4. dag: Etter en deilig frokost går vi om bord i en sightseeingbåt som tar oss nedover Rhinen. Etter ca. to timers
tur går vi i land i St. Goarshausen, hvor en deilig lunsj
venter på oss. St. Goarshausen er en liten by som også er
en del av Øvre mellomhindal. På en avsats over byen ligger
Katz Castle, et slott som opprinnelig ble bygget i 1371,
men som ble bombardert av Napoleon i 1806. Slottet ble
bygd opp igjen på slutten av 1800-tallet. Nær byen ligger
Lorelei-klippen, en 120 meter høy klippe som ligger ved
den smaleste delen av Rhinen. Utpå kvelden kommer vi til
hotellet i Cochem hvor vi skal bli i to netter.
5. dag: I dag skal vi tilbringe dagen i to elvbyer. Cochem
har ca. 5000 innbyggere og er en landsby full av spennende
arkitektoniske byggverk som den gamle jernbanen og en
mengde kirker og bygninger fra renessansen og romantikken. Vi får omvisning på borgen Reichsburg som ruver
høyt over byen. Borgen ble bygd på 1100-tallet, men ble
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Reisefakta

• 2 overnattinger i Danmark
• 5 overnattinger i Tyskland
• Omvisninger med lokal guide
• 2 båtturer
• Frokost og middag alle dager

ødelagt av tropper under Ludvig 14. i 1689 og først bygd
opp igjen på slutten av 1800-tallet. På ettermiddagen besøker vi den berømte landsbyen Bernkasel.
6. dag: Denne formiddagen skal vi ha en sightseeingtur på
elven Mosel. Mosel flyter gjennom Frankrike, Luxembourg
og Tyskland og munner ut i Rhinen etter 544 km. Vi spiser
lunsj om bord på båten før vi går i land i Koblenz. Koblenz
er en urgammel by og inngangsport til Rhindalen. Det
er en universitetsby og den tredje største byen i delstaten Rheinland-Pfalz. Tyskland største militære festning,
Ehrenbreitstein, ligger innenfor Koblenz’ bygrenser. På
ettermiddagen setter vi kursen mot Bramsche hvor vi skal
spise middag og overnatte.

8. dag: Etter frokost kjører vi opp til Hirtshals og tar
ferjen over til Kristiansand. Ombord inntar vi en deilig
middagsbuffé. Fra Kristiansand kjører bussene henholdsvis til Haugesund og Halden, og i løpet av kvelden er vi
hjemme igjen.
Bestilling før 15. mars: kr 12.900,-.
Etter dette er prisen kr 13.500,- pr. pers.
i dobbeltrom/lugar.
Tillegg for enkeltrom: kr 2000,-.

7. dag: Vi kjører mot Danmark igjen etter frokost. Vi
legger inn noen stopp underveis før vi kommer til hotellet i
Horsens på ettermiddagen.
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Kroatia

og "Adriaterhavets perle"
19. - 31. mai, 13 dager

V

i gjentar suksessen med Kroatia-tur. Vi skal bo i den historiske fiskerbyen
Rovinj som kalles «Adriaterhavets perle». Her kan du virkelig kombinere
bade- og opplevelsesferie. I år blir mulighet for guidede sykkelturer med Asle
Stølsdokken. I østerrikske Salzburg venter en lokal guide som skal ta oss med til
Domkirken, festningen, gamlebyen og slottskvarteret.
Sjåfør og reiseleder på turen blir Birger Jorde og Asle Stølsdokken.
1. dag: Vi følger oppsamlingsrute nr. 2 og 3. Én buss går
fra Haugesund og én fra Sarpsborg via Oslo til Kristiansand. Bussene møtes i Kristiansand der vi alle så samles i
én buss. Vi går om bord i Color Line som frakter oss over
til Danmark. Etter ca. to timers kjøring kommer vi frem til
Horsens der vi skal overnatte.
2. dag: Etter frokost går turen sørover. Vi legger inn noen
spennende stopp på veien nedover i Tyskland og kommer
blant annet til bindingsverkbyen Hildesheim hvor vi skal
spise lunsj. Herfra går turen videre til kveldens hotell, hvor
vi inntar en herlig middag og overnatter.
3. dag: Utpå dagen ankommer vi Salzburg, og det første
som møter oss er den store hvitkalkede festningen på
høyden bak gamlebyen. Vår lokale guide tar oss med til
severdighetene i Mozarts fødeby. Vi tilbringer resten
av ettermiddagen og kvelden i Salzburg med middag og
overnatting. For de som ønsker, blir det også tid til å gå på
konsert om kvelden.
4. dag: Etter frokost går turen gjennom Østerrikes vakre
alper. Vi tar en lunsjstopp i Alpene før turen fortsetter sørover. Denne turen er en overveldende naturopplevelse fra
begynnelse til slutt. Vi kjører videre gjennom Slovenia og
videre til byen Rovinj i Kroatia hvor vi skal bo i seks netter.
5. til 9. dag: Disse dagene skal nytes ved Adriaterhavet.
Vi bor på Hotell Eden i Rovinj. Du kan bade i hotellets
mange utendørs svømmebassenger eller i Adriaterhavet.
Det går også båtturer ut til de mange øyene ved kysten.
Rovinj kalles ofte «Adriaterhavets perle» grunnet sin unike
beliggenhet ute på en odde. Det er en vital, bohemsk og
sjarmerende by med ca. 14 000 innbyggere. I flere århundrer var byen under venetiansk innflytelse, noe som preger
bybildet i dag. Gamlebyen har trange, maleriske gater,
og på et av torgene er det livlig marked hver dag. Langs
stranden går den vakre strandpromenaden Obala, og flotte
fiske- og utfluktsbåter ligger langs kaiene. Her skal vi nyte
dagene med soling, bading og små utflukter. En av dagene
får vi med oss en lokal svensktalende guide og kjører en
tur i distriktet inkludert den historiske byen Pula. Asle
Stølsdokken bidrar med hyggelige sangkvelder.
BLI MED PÅ SYKKELTUR! Områdene rundt Rovinj er
både innbydende og ideelle for de som ønsker å oppleve
naturen fra sykkelsetet. Hotell Eden har sykler til leie, og
du kan også leie sykkel inne i byen. Sykkelturer kan du
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Reisefakta

• 2 netter i Tyskland
• 2 netter i Østerrike
• 2 netter på Stena Line
• 6 netter i Kroatia
• Frokost og middag alle dager

ta på fine og godt tilrettelagte stier og småveier langs den
sjarmerende skjærgården, og flere steder kommer du til
små kafeer/kiosker der du kan nyte forfriskninger mens du
lar øynene hvile på det asurblå Adriaterhavet. Og kanskje
fristes du til et herlig bad på en av de fine strendene?
Sykkelrutene er godt merket, og du kan ta rundturer og lett
finne tilbake til hotellet.
I de fem tidligere årene som Hermon har hatt turer til Kroatia og Rovinj har Asle syklet mye i området og kan derfor
anbefale turer også på asfaltveiene der trafikken ikke er så
stor. I år er at han vil tilby guidede sykkelturer både på sti
og vei og ellers hjelpe til med valg av sykkel og utstyr og gi
råd og tips. Velkommen med på to hjul!

12. dag: Vi setter kursen mot Danmark etter frokost. Vi
legger inn noen koselige stopp, og flyter trafikken greit,
tar vi en tur innom grensebyen Flensburg før vi på nytt
kommer til hotellet i Horsens.
13. dag:Vi kjører opp til Hirtshals og tar ferjen over til
Kristiansand. Bussene kjører til Haugesund og Halden, og i
løpet av kvelden er vi alle hjemme igjen.
Bestilling før 15. mars: kr 14.900,-.
Etter dette er prisen kr 15.300,- pr. pers.
i dobbeltrom/lugar.
Tillegg for enkeltrom: kr 2900,-.

10. dag: I dag begynner turen mot Alpene igjen. På hjemturen kjører vi gjennom deler av Italia og passerer byen
Trieste før vi på nytt kommer inn i Østerrike der middag og
overnatting venter oss i den sjarmerende byen Golling.
11. dag: Etter frokost passerer vi grensa til Tyskland og tar
en stopp i den historiske og romantiske byen Berchtesgaden. Vi benytter formiddagen her, før vi setter kursen mot
Inzell og videre mot Fulda for middag og overnatting.
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Italia og Roma
19. - 31. mai, 13 dager

I

ngenting er som å reise gjennom Europa og kjenne en forsmak på sommeren. På
denne turen har vi lagt inn både spektakulære fjelloverganger i Alpene og et middelaldersk sus i Italia. Her får du fra høyalpine fjelloverganger med snø på toppene
til antikkens Roma med Colosseum og Forum Romanum. Vi skal besøke lilleputtstaten San Marino og oppleve den unike middelalderarkitekturen i Toscanas vakre
by Siena. Du skal få vandre i Frans av Assisis fotspor, og inn i Vatikanstatens fantastiske katedral, Peterskirken. Kanskje du vil ha en eplekake med krem på torget i
Innsbruck eller en god cappuccino på en fortauskafe i Roma?
Velkommen til en spennende tur over alper og slettelandskap og til en tidsreise som
tar oss fra antikken, renessansen og fram til vår moderne tid. Sjåfør og reiseleder er
Bård Andreas Bårdsen og Finn Bårdsen.
1. dag: Bussene følger oppsamlingsrutene fra Oslo og fra
Haugesund (nr. 2 og 3). Disse to bussene møtes i Kristiansand hvor vi fordeler oss mellom bussen til Italia og bussen til
Kroatia. Det blir mat om bord på Color Line på turen over Skagerak. Båten er inne i Hirtshals ca. kl. 19.30, og vi er framme
ved hotellet noe over kl. 22.00 til god natts søvn og hvile.
2. dag: Kursen settes i dag mot Tyskland, og vi følger hovedveien sørover gjennom Hamburg og Hannover. Her dreier vi
over mot øst og kommer til den gamle hovedgrenseovergangen mellom tidligere Øst- og Vest-Tyskland. Overgangen heter
Marienborn og er i dag bevart som et museum. Her gjør vi en
stopp hvor vi besøker utstillingene som er her. Etter en god
ettermiddagsetappe er vi framme ved hotellet vårt i Halle for
middag og overnatting.
3. dag: Med stø kurs forsetter vi sørover etter frokost. Vi
passerer etterhvert Nürnberg, og ved München kommer vi
til å stoppe ved Olympiaparken fra 1972. Byen ligger i et stort
slettelandskap hvor vi fra Olympiatårnet får en fantastisk
utsikt både mot byen og ikke minst mot Alpene som reiser seg
i horisonten. Vi følger så motorveien videre mot grenseovergangen til Østerrike ved Salzburg og holder deretter stø kurs
mot Zell am See, hvor vi skal bo denne natten.
4. dag:I dag står virkelig Alpene i fokus, for etappen vi har
foran oss er et av de mest fantastiske fjellpassene i Østerrike
og Alpene som helhet. Grossglockner Hochalpenstrasse byr
på en unik reise over fjellpass på over 2500 meters høyde før
vi starter på neste fjellpass inn i Italia. Vi kommer til å kjøre
over Lago di Misurina før vi kommer til Cortina d’Ampezzo.
Selvsagt kommer vi til å gjøre gode stopp underveis, både til
fotografering og til matpauser. Godt utpå ettermiddagen har
vi faktisk kjørt gjennom Alpene og er kommet til Belluno hvor
vi skal overnatte denne dagen.
5. dag: Det flate landskapet som møter oss når vi passerer i
utkanten av Venezia kommer til å følge oss over Po-deltaet og
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Reisefakta

• 2 overnattinger i Tyskland
• 6 overnattinger i Italia
• Omvisninger med lokal guide
• 2 overnattinger på Stena Line
Gøteborg-Kiel
• Frokost og middag alle dager
helt inn mot fjellrekken Appenninene i Italia denne dagen. På
veien til Assisi legger vi turen om den lille staten San Marino,
som rett og slett er en selvstendig stat midt i Italia. Et eget
lite land med en lang historie og en beliggenhet som fascinerer oss alle. Her på fjelltoppene fra middelalderbyen har vi
utsikt helt til Adriaterhavet og oppover i fjellene i Italia. Etter
besøket fortsetter vi over mot landsdelen Umbria og til byen
Assisi hvor vi skal bo de neste to nettene.
6. dag: I dag skal vi følge i Frans av Assisis fotspor. Selve byen
ligger på en høyde med en nydelig utsikt over det frodige landskapet som er i denne delen av Italia. Middelalderbyen er godt
bevart, og vi skal sammen både vandre og besøke flere av de

sentrale stedene og kirkene som er knyttet opp mot den fattige munken Frans som har satt så dype spor etter seg. Dette
blir en lærerik dag i fantastisk vakre omgivelser.
7. dag: Etter frokost har vi en rundt 2,5 timers tur før vi er i
Roma. Og når vi er kommet dit, starter vi på et spennende og
tettpakket program i denne historiske byen. Her blir det Vatikanet med Peterskirken, Spansketrappen, Forum Romanum,
Trevifontenen og mye mer. Det er godt vi har mer enn én dag
til disposisjon her.
8. dag: Roma! – Det vi ikke rakk dagen før, gjør vi denne
dagen. Selvsagt har vi egen guide her, og vi kommer til å bruke
offentlig transport for effektivt å komme fra det ene stedet til
det andre. I Roma ligger severdighetene på rekke og rad.
9. dag: På morgenen kjører vi nordover igjen, ut av landsdelen Lazio og inn i Toscana. Her skal vi besøke byen Siena, en
unik middelalderby med sin unike og karakteriske katedral, og
torget Campo di Siena, hvor det kjente hesteveddeløpet Palioen finner sted. Etter en god stopp her fortsetter vi nordover i
retning Firenze og over fjellene til Bologna. Utpå kveldingen er
vi igjen ved Po-deltaet hvor vi skal ha middag og overnatting
denne dagen.
10. dag: Nå er kursen for alvor satt nordover igjen. Vi skal
følge hovedveien inn i Adigedalen som tar oss gjennom verdens lengste frukthage på vei mot Bolzano, før motorveien for
alvor stiger oppover Alpene og inn i Østerrike. Det blir noen
stopp underveis før vi passerer Brennerpasset og igjen er inne
i Østerrike. Her skal vi bo i hjertet av Tirols hovedstad, Innsbruck. Det blir majestetiske alper, olympisk historie, en intim
og vakker Altstadt og kanskje en Apfelstrudel mit Vanille med
en god kaffe til? Tid på egenhånd vil det også være her i denne
vakre byen.
11. dag: Vi har mer alpeveier igjen, for på morgenen går
ferden over Seefeld og inn i Bayern. Gode stopp underveis før
vi utpå dagen er ved Rothenburg ob der Tauber. Her har vi en
god pause hvor nok noen vil besøke julebutikken, mens andre
vil være med og gå på de gamle middelaldermurene. Så fortsetter vi nordover i Tyskland før vi denne kvelden har kommet til
byen Göttingen for middag og overnatting.

12. dag: Reisemålet denne dagen er hotellet vårt i Danmark.
Det er pinsetid, så noe ekstra trafikk må vi nok regne med
mens vi følger hovedveien nordover forbi både Hannover og
Hamburg. Det blir gode stopp underveis, og utpå ettermiddagen kjører vi inn i Danmark, der vi skal overnatte og en God
dansk middag venter oss denne kvelden.
13. dag: Siste etappen går til Hirtshals og en fin seiling over
til Kristiansand hvor vi ankommer utpå ettermiddagen. Deretter går turen hjemover til de ulike stoppestedene hvor vi alle
etter hvert stiger av.
Bestilling før 1. mars: kr 15.900,-.
Etter dette er prisen kr 16.400,-.
Tillegg for enkeltrom: kr 2400,-.
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Drømmetur til ”soløya” Gotland
med Lina Sandells hjem og Gøta-kanalen
4. – 10. juni, 7 dager

V

i tilbyr også i år en tur til soløya Gotland i Østersjøen. Øyas ”hovedstad” Visby
er en middelalder- og hansaby. Den er sjarmerende, idyllisk og er omringet
av gamle bymurer. Nord og sør på øya er det spennende opplevelser der vi kjører
langs valmue-dekorerte veikanter og gjennom idylliske tettsteder. Ved kystlinjen
finner vi de utrolige ”raukene”. Tur på Gøta-kanalen hører med i programmet. Så
gled deg! Her blir det mange minnerike opplevelser både på land og vann.
Sjåfør og reiseleder blir Jon Martin Øverby og Fred Vidar Tveter.
1. dag: Avreise fra Sørlandet følger påstigningsrute nr. 1
til Oslo. Reisende fra Sarpsborg og Moss går på i Oslo. Vi
gjør noen stopp underveis før vi kommer fram til Ørebro
for middag og overnatting.
2. dag: Etter frokost går turen til Nynäshamn hvor vi går
om bord i ferjen som tar oss gjennom østkystens skjærgård og til Gotland. Vel fremme gjør vi oss kjent med
Visby, rosenes og ruinenes by fra år 897, en av de viktigste
byene under hansatiden, nå på UNESCOs lister. Dagen
avsluttes med middag på vårt hotell.
3. og 4. dag: Disse dagene blir det utflukter nord og sør på
øya, inklusive Fårø. Den lokale guiden vil ta oss med til de
mest opplevelsesrike plassene på øya. Dette blir to spennende dager.
5. dag: Tidlig på morgenen går ferjen fra Visby til Oskarshamn. Derfra kjører vi til Lina Sandells hjem i Landsbro. Vi
får del i denne kvinnens utrolige historie. Dagens hotell er
i Linkøping.
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Reisefakta

• 1 natt i Ørebro
• 3 netter i Visby
• 1 natt i Linkøping
• 1 natt i Karlstad
• Frokost og middag alle dager

6. dag: Etter frokost får vi med oss en uforglemmelig tur
på Gøta-kanalen. Her nytes dagens lunsj mens vi seiler fra
Berg til Borensberg. Der møter bussen oss, og vi setter kurs
mot Karlstad via Askersund.
7. dag: Vi nyter dagens frokost før vi setter kursen mot
”gamlelandet”. Vi tar oss tid til litt grensehandel i Tøckfors.
Deretter ankommer vi igjen vårt fedreland, og på kvelden
går de siste gjestene av bussen i Kristiansand.
Bestilling før 10. april: kr 10.900,-.
Etter dette er prisen kr 11.300,-.
Tillegg for enkeltrom: kr 1800,-.
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Atlanterhavsveien
med Geiranger og Hurtigruta
8. – 13. juni, 6 dager

N

orge er et fantastisk flott land med fjell, fjorder og store kontraster. Det er
noe vi ønsker å vise fram på denne turen! Bli med på en spektakulær reise og
opplev mer av landet vårt, som har så mye å by på: Geiranger, Hurtigruta, Ålesund,
Atlanterhavsveien og Molde.
Sjåfør Birger Jorde og reiseleder Asle Stølsdokken.
1. dag: Vi følger oppsamlingsrute nr. 1 fra Kristiansand til
Oslo, og videre oppover mot Hønefoss, Fagernes og Beitostølen. Etter å kjørt over vakre Valdresflya kommer vi til
Vågå, der hotell og middag venter på oss.
2. dag: Etter en bedre frokost går turen til Geiranger, der
vi får god tid til å oppleve en av Norges vakreste steder.
Her går vi om bord i Hurtigruta og seiler utover Geirangerfjorden. På kvelden legger Hurtigruta til i Ålesund, hvor vi
inntar middag og overnatter.
3. dag: Etter frokost vil en lokal guide vise oss ærverdige
Ålesund. Utpå dagen kjører vi videre til Rosenes by, Molde.
På ettermiddagen tar vi fatt på den spektakulære Atlanterhavsveien og ender opp på vårt hotell i Molde der vi skal bo
to netter.

Reisefakta
• 1 natt i Vågå
• 1 natt i Ålesund
• 2 netter i Molde
• 1 natt på Gjøvik
• Frokost og middag alle dager
4. dag: I dag kjører vi ut til fiskeværet Bud og videre til den
fantastiske kalkgruven Bergtatt. Her venter oss spektakulære opplevelser. Vi kjører innover i fjellet til gruveåpningen i buss. Her går vi om bord i flåter som tar oss med på
glassklart vann til restaurant og konserthall. Det planlegges å spise lunsj i gruven.
5. dag: Denne dagen kjører vi fra Molde. Etter noen gode
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stopp underveis nedover Romsdalen kommer vi til Dombås
der vi tar lunsjstoppen vår. Ettermiddagen skal vi bruke i
ærverdige OL-byen Lillehammer før vi på kvelden finner
vårt hotell på Gjøvik og inntar en bedre middag.
6. dag: Så er vi kommet frem til turens siste dag. Vi setter
kursen fra Gjøvik, forbi Raufoss, Einavatnet og forbi Jaren
og ankommer Oslo utpå dagen før vi ender i Kristiansand.
Bestilling før 20. mars: kr 8.900,-.
Etter dette er prisen
kr 9.300,-.
Tillegg for enkeltrom:	  kr 1700,-.
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Lofoten

14. – 22. juni, 9 dager

L

ofoten er en naturopplevelse av de sjeldne! Havet, de små fiskeværene,
stupbratte fjellsider, grønne fjelltopper og yrende fugleliv gjør oppholdet
her til et minne for livet. Varierende landskap på ferden gjennom det langstrakte landet vårt gir noe av det vakreste en bussreise kan by på. Sjåfør og
reiseleder blir Jon Martin Øverby og Hans Inge Fagervik.
1. dag: Avreisen fra Sørlandet følger påstigningsrute nr.
1 til Oslo. Turen går videre til Elverum og nordover. Vi tar
noen stopp underveis i Østerdalen før vi ankommer bergstaden Røros. Her blir vår første overnatting.
2. dag: Etter en god frokost går turen via Selbu og nordover gjennom de sommergrønne Trøndelagsfylkene med
sine jordbruksbygder. Vi tar noen stopp underveis og passerer Nordlandsgrensa, Majavatn, Trofors og Mosjøen før
vi er framme til middag på vårt hotel i Mo i Rana.
3. dag: I dag går turen over Saltfjellet. Ved Polarsirkelen
gjør vi en stopp før ferden fortsetter ned Saltdalen til marmorbyen Fauske. Etter lunsj her kjører vi videre nordover,
tar ferja til Løddingen og videre sør-vestover til Svolvær
hvor vi skal bo på Thon hotel i tre netter.
4. og 5. dag: En lokal guide blir med oss en av dagene, og
vi besøker mange kjente steder: Henningsvær, kjent som
Lofotens Venezia, Kabelvåg, Reine og Lofotkatedralen.
6. dag: I dag går turen til veis ende i Lofoten, nemlig Å.
Denne strekningen er spesiell med sine bratte fjell og
trivelige små fiskevær. Vi tar en tur innom den kjente
”skarv”smeden på Sund (inngangsbillett), så tar vi en stopp
ved Reine og ender opp i Å. Derfra kjører vi til Moskenes,
hvor vi tar ferja over Vestfjorden til Bodø for overnatting.
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Reisefakta
• 1 natt i Røros
• 1 natt i Mo i Rana
• 3 netter i Svolvær
• 1 natt i Bodø
• 1 natt i Namsskogan
• 1 natt i Oppdal
• Frokost og middag alle dager

7. dag: Etter frokost går turen sørover. Vi kjører via Saltstraumen, Rognan og Polarsirkelen til Grong. Foran oss
har vi enda en dag med eventyrlige naturopplevelser. Vel
fremme står middagen klar.
8. dag: Straks frokosten er inntatt, drar vi sørover til signingsbyen Trondheim. Her finner vi Stiftsgården, Nidarosdomen og gamle Bybroa. Utpå ettermiddagen kjører vi
via Oppdal over Dovrefjell til Dombås der middag og gode
senger venter på oss.
9. dag: Etter en tidlig frokost går turen nedover Gudbrandsdalen forbi Lillehammer og Hamar i retning Kristiansand. I løpet av kvelden er vi hjemme igjen, mange
minner rikere.

Bestilling før 20. april:
Etter dette er prisen		
Tillegg for enkeltrom:

kr 11.900,-.
kr 12.300,-.
kr 2400,-.
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Pasjonspillet i Oberammergau
med blomsterøya Mainau.
1. – 8. juli, 8 dager

A

v årets 5 turer til pasjonsspillet i Oberammergau er dette den korteste i
antall dager. Kanskje den passer best for deg? Vi samler opp gjester med
buss fra Haugesund og Oslo og møtes i Kristiansand for å kjøre sammen i én
buss til Oberammergau. Det blir fergetur mellom Kristiansand og Hirtshals
begge veier og overnattinger i Horsens, Kassel, Memmingen, Oberammergau,
Offenburg og Hildesheim. I tillegg til turens mål; det spennende og opplevelsesrike pasjonsspillet i Oberammergau som fremføres hvert tiende år, får du
også med deg blomsterøya Mainau i Bodensjøen, middelalderbyene Celle og
Rothenburg ob der Tauber. Vi besøker også byen Worms på turen. Sjåfør på
turen blir Jon Martin Øverby.
1. dag: Vi starter med å kjøre våre 2 busser fra Oslo og Haugesund til Kristiansand. Der går vi om bord i Color Line med
kurs for Danmark. På overfarten spiser vi en deilig middagsbuffé mens vi blir litt bedre kjent med hverandre. Ved ankomst
i Hirtshals kjører vi sørover og kommer frem til vårt hotell i
Horsens der deilige senger venter på oss.
2. dag: Frokosten inntar vi på hotellet før vi fortsetter
videre sørover. Vi tar en stopp i middelalderbyen Celle. Denne
«maleriske» byen med over 400
bygninger i bindingsverk og et
slott i renessanse- og barokkstil
er en opplevelse i seg selv. Derfra
kjører vi til Kassel der hotellet
venter på oss med middag.
3. dag: Etter en bedre tysk frokost setter vi kursen mot
Rothenburg ob der Tauber. Denne middelalderbyen er også en
opplevelse å få med. Du kan vandre inn til sentrum på byens
murer, besøke julehuset, bamsehuset, dukkemuseet m.m. eller
bare slappe av gatelangs på historisk grunn. Du finner et sted
å spise lunsj før vi drar videre til kveldens hotell og middag i
Memmingen.
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Reisefakta

• 2 netter i Danmark
• 5 netter i Tyskland
• Frokost og middag alle dager
• Inngang til Pasjonsspillet i Oberammergau

4. dag: Nå har dagen kommet for turens store opplevelse:
Pasjonsspillet i Oberammergau. Etter en liten kjøretur er vi
fremme, og vi tar oss tid til en vandring i et sentrum du sjelden
har opplevd. Så samles vi til forestillingen, som varer i til
sammen fem timer pluss en tretimers pause der vi blir servert
middag på en av byens restauranter. Fulle av inntrykk finner vi
frem til kveldens hotell og får oss en god natts søvn.
5. dag: Etter frokost setter vi kursen vestover og ankommer
blomsterøya Mainau i Bodensjøen: En fantastisk perle med en
kjempestor hage som rommer mange små hager og blomsterarrangement rundt omkring og hvor det også ligger et fantastisk
slott. Derfra går turen i retning Offenburg hvor hotellet er klar
til å servere oss middag.
6. dag: Fortsatt venter nye opplevelser på oss. Vi setter kursen
nordover, og byen Worms, der Luther ble lyst i bann, blir første
stopp i dag. Den store katedralen møter oss med sitt
majestetiske ytre, og vi besøker minnesmerket over Martin
Luther. Derfra kjører vi nordover og avslutter dagen i byen
Hildesheim der hotell og middag venter på oss.
7. dag: I løpet av dagen vil vi «skifte nasjonalitet» og på nytt
bli dansker for noen timer, for det er i Horsens hotellet og
middagen venter på oss. Men vi tar oss tid til, dersom trafikken
tillater det, å besøke Hansa og marsipanbyen Lübeck på veien
nordover.
8. dag: Turen nærmer seg slutten. Etter frokost drar vi opp
til Hirtshals der Color Line tar oss over til Kristiansand. Ved
ankomsten går én buss vestover til Haugesund og én øst og
nord til Oslo. På kvelden er vi hjemme igjen etter begivenhetsrike dager i et fargerikt fellesskap og med minner for livet.
Bestilling før 15. februar: kr 14.900,-.
Etter dette er prisen kr 15.400,- pr. pers.
i dobbeltrom/lugar.
Tillegg for enkeltrom: kr 2700,-.
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Bornholm

Østersjø-perlen
4. – 10. august, 7 dager

V

i har gleden av å presentere noen av Skandinavias mest fascinerende steder: Sveriges nest største by Gøteborg, Halmstad, Ystad
og Smøgen og turens reisemål; den danske øya Bornholm med sjarmerende fiskebyer, rundkirker, festninger og uforglemmelige hvite sandstrender. En opplevelsesrik tur med historisk sus. Sjåfør og turleder:
Jon Martin Øverby og Fred Vidar Tveter.

1. dag: Vi følger vår vanlige oppsamlingsrute nr. 1
fra Kristiansand via Oslo til Gøteborg. Vel installert på hotellet
spiser vi middag og tar oss tid til å bli bedre kjent med hverandre.
2. dag: Frokost i Gøteborg. Vi setter kursen sørover mot
Ystad, hvor vi skal ta båten til Bornholm. Vi ankommer Rønne.
Her skal vi bo på firestjerners Hotel Griffen i fire netter. Dette
er et hyggelig hotell som ligger fint plassert med utsikt til
sjøen.
3. -5. dag: Solskinnsøya Bornholm har mye å by på. Denne
Østersjøens perle har en variert natur som svinger fra kilometerlange strender til klippekyst og lyngheier. Her vil vi få opplevelsesrike dager. Vi skal besøke fascinerende fiskerbyer med
røkerier og rundkirker og borgruinene i Hammarshus som ble
bygd på 1250-tallet. Vi drar til Dueodde der sanden er så fin
at Napoleon etter sigende brukte den i sitt timeglass. Byen
Svaneke står så for tur. En by med gamle kjøpmannsgårder og
bindingsverkhus. Her vil en finne kunsthåndverkere som boltrer seg i et kreativt miljø med glass, keramikk og tekstiler. En
dag spiser vi lunsj i Gudhjem og besøker kremmerhuset med
sin fantastiske hage. En annen kveld drar vi ut i de dype skoger
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Reisefakta

• 4 netter på Bornholm
• 2 netter i Sverige
• Frokost og middag alle dager
• Båttur til Bornholm

og spiser middag. Vi får med oss et rovfuglshow. Bornholms
Tekniske Samling skal besøkes. Et museum med en utrolig
utstilling av ting med tilknytning til øya. Det blir også satt av
tid til å kunne utforske Rønne på egenhånd. På kveldene skal
vi kose oss med latter, sang, musikk og gode ord.
6. dag: I dag sier vi farvel til vakre Bornholm og seiler tilbake
til Sverige. Turen går igjen nordover langs svenskekysten. Vi
gjør stopp underveis før middag og overnatting i Uddevalla.
7. dag: Etter frokost går turen via Smøgen i retning Oslo.
Det blir en liten stopp på Nordby kjøpesenter før vi passerer
grensen ved Svinesund på turen hjemover, mange opplevelser
rikere!
Bestilling før 15. mai: kr 9900,-.
Etter dette er prisen kr 10.400,-.
Enkeltromstillegg: kr 1600,-.
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Forleng sommeren med høsttur til

Spania

6. – 22. oktober, 17 dager

H

østtur sørover mot varmere himmelstrøk!
Gjennom Europa til Spanias Tossa de Mar. Fjorårets tur ble meget
vellykket, og vi ser virkelig frem til å gjenta suksessen! Vi skal besøke
både Tyskland, Sveits og Italia, og vi kjører innom Liechtenstein og
Monaco på vei til Spania. I Tossa de Mar skal vi bo den siste uken før
hjemturen, som går via Frankrike. Sjåfør Birger Jorde med reiseleder.

1. dag: Vi følger vår vanlige oppsamlingsrute nr. 1
fra Kristiansand via Oslo til Gøteborg for en fin seiling til
Kiel. Overnatting om bord og en deilig middagsbuffé om
kvelden.
2. dag: Fra Kiel setter vi kursen sørover. Underveis tar vi
noen gode stopp før vi ankommer dagens hotell for overnatting.
3. dag: Reisen fortsetter til fyrstedømmet Liechtenstein
med sine 30.000 innbyggere. Der stopper vi i hovedstaden
Vaduz. Turen fortsetter sørover gjennom Alpene, deretter
overnatting i Lugano.
4. dag: Vi tilbringer formiddagen i Lugano, hvor vi tar en
spasertur under palmene og ser gamlebyen. Etter lunsjtid
setter vi kursen sørover til vårt hotell ved de italienske strender, San Remo.
5. dag: Etter frokost kjører vi til Monaco. Det blir et fyrstelig
stopp ved palasset. Her kan vi handle og spise i de idylliske,
små og trange gatene. Deretter går turen videre til filmfestivalbyen Cannes i Frankrike.
6. dag: I dag blir det siste etappe i Frankrike frem til vårt
reisemål i Spania og Tossa de Mar. Her skal vi bo de neste
sju nettene.
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• Vi reiser gjennom 9 land og fyrstedømmer.
• 2 netter på Stena Line
• 2 netter i Tyskland
• 1 natt i Sveits
• 1 natt i Italia
• 3 netter i Frankrike
• 7 netter i Spania
• Frokost og middag alle dager

7. - 12. dag: Nå kan du nyte det lune, spanske høstklimaet
ved kysten, eller Costa Brava som det heter på spansk. Vi
skal bo i den romerske byen Tossa de Mar, noen mil nord
for Barcelona. Her vil vi nyte klimaet med bading, utflukter
og sosialt samvær. Turopplegget vil gi deg god anledning til
virkelig å få oppleve dette flotte landet på nært hold. Det
blir også bl.a. en dagstur til Barcelona.
13. dag: I dag forlater vi Spania og reiser til Avignon i
Frankrike. Gamlebyen her er fra romertiden og finnes på
UNESCOs verdensarvliste. Pavepalasset, en av de største
bygninger fra europeisk middelalder, Katedralen og broen
Pont d’Avignon finner vi her. Etter en god stopp kjører vi til
vårt hotell i Valence.
14. dag: I dag kjører vi opp til Colmar, kalt Frankrikes
Venezia. Underveis besøker vi nok en by fra romertiden,
Vienne, med bl.a. det gylne tempel fra år 25 f. Kr.
15. dag: Formiddagen bruker vi i Colmar før vi passerer
Strasbourg og kommer inn i Tyskland. Overnatting i Kirchheim.
16. dag: På veien opp til Kiel legger vi inn et hyggelig
stopp. Går trafikken greit, kan det bli tid til å handle i Kiel.
Båten seiler klokken 18.45.
17. dag: Etter frokost ankommer vi Gøteborg, før siste etappe
hjem.
Bestilling før 30. juli: kr 16.900,-.
Etter dette er prisen kr 17.500,-.
Tillegg for enkeltrom/lugar: kr 4300,-.
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Returadresse:
Hermon Reiser
Nygardsvegen 200
3577 Hovet

ÅRETS NYHET PÅ HERMON!
I mange år har vi leid et område ved Hermon, og nå har vi fått kjøpe dette området på ca. 100 mål. Amfiscenen med sitteplass til 800 personer er blitt restaurert, og Andreas Håtveit har bygd en ny original scene og nye sitteplasser i amfiet.
Herfra er det flott utsikt til Dokken, Hallingdals vakreste gårdstun, som ligger på andre siden av bygda. Til sommeren
kommer dette området til å bli brukt på familieleirene, gladsang-ukene og selvfølgelig på Fjellgospel.
For første gang på over 30 år er vi tilbake med gospelkonserter i amfiet. I år kommer Hans Inge Fagervik, Roger Uppstrøm
og KGB som også var med for over 30 år siden. I tillegg blir «Bluespastoren» Jon Ultvedt med flere med . På Fjellgospeluken tar vi i bruk alle overnattingsplassene vi har både på Hermon og i Skibyen, og det blir også noen plasser til campingbiler og -vogner.
Vi er også i gang med å lage et spennende uteområde med grillplass og bademuligheter nede ved elva.

Scena på 80 tallet

I korset var det 9000 blomster

www.hermonh.no

Andreas Håtveit og Hans Inge Fagervik

På 80-talletet

www.hermonreiser.no

Tlf 320 90 300

