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REISER



Sentralt i Norge, midt mellom Oslo og 
Bergen, finner du den vesle Hallingdals-
bygda 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 fa-
milier og med godt tilrettelagte muligheter for 
konferanser, store anledninger, begivenheter 
eller storfamiliesamlinger. 

Hermon består av spisesaler, salonger, kon-
feranserom, møterom, biljard- og bordtennis-
rom. 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 na-
sjonalpark og er et utmerket utgangspunkt for 
turer både sommer og vinter.
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HERMON HØYFJELLSSENTER 
– PERLEN VED FOTEN AV HALLINGSKARVET

 
Velkommen til fjells! 

  
2020 ble mer spennende enn noen kunne ha 
forestilt seg. Den 12. mars ble på mange måter et 
skille til en ny tidsregning. Her på Hermon kom 
overgangen fra fulle hus til total stillhet veldig 
overraskende. Først i slutten av juni kunne vi del-
vis åpne med en del koronarestriksjoner. Sommer 
og høst kom vi igjennom med ekstra personale og 
restriksjoner. Så kom oktober, og det ble nedsten-
ging atter en gang.

Nå regner vi med å åpne igjen!  
Vinterferie, påske og weekender satser vi på å 
gjennomføre. Vi har en del grupper i tillegg. Noen 
bussturer til Hermon blir det også i vinter, men 
fra sommeren satser vi igjen på å følge vårt nor-
male program. Fra juni begynner vi med lengre 
bussturer i Norge og etterhvert også til utlandet.

 
Lykke til med lesingen. 

Vi håper å se deg/dere i år. 

COVID-19
Vi gjør vårt beste for at du skal føle deg trygg og 

godt ivaretatt under ditt opphold hos oss på Hermon 
Høyfjellssenter.  

Vi har satt igang en rekke tiltak og følger råd og anbe-
falinger gitt av lokale myndigheter.  

 
Det er viktig at vi alle er vårt ansvar bevisst, bruker 

sunn fornuft og har godt "koronavett".  
Sammen skaper vi en trygg ferie for dere og arbeids-

plass for våre ansatte.
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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

En unik opplevelse for de badeglade 
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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.



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 fantas-
tiske off-pist-muligheter. Bakkene har en høyde-
forskjell på hele 510 meter og løyper på opptil 3 
km. Ønsker du flere alpine utfordringer, er det 
bare 30 min. kjøring til Geilo. 

300 m fra Hermon har vi bygget en gapahuk.

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

VINTER
PÅ

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. pga corona blir 
det kanskje utendørs sammlinger i år. 
 
Pris pr. person med vinterpensjon og 
badeland:
Vinterferie uke 8, 20.–27. februar  
fra kr 4980,-.
Vinterferie uke 9, 27. februar – 6. mars 
fra kr 4980,-.
Påske 1. del, 26.–31. mars fra kr 4400,-.
Påske 2. del, 31. mars – 5. april fra 
kr 4500,-.
Barnerabatter

WEEKENDTILBUD
– Unn deg en weekend på fjellet! 

Alle trenger vi litt overskudd i en travel 
hverdag. Ta med din kjære, venner, bibel-
gruppa eller hele familien og opplev fjellets 
ro. Badeland er også en sikker vinner både 
for barn og voksne.
 
Mars:   12.–14.   19.–21. 
Pris inkludert badeland og helpensjon fra  
kr 1790,-.

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 3800,- pr. person.
Barnerabatter

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

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".

5 døgn med helpensjon, buss og badeland: kr 5300,- pr. person. 
Buss fra Kristiansand, Grimstad, Arendal, Porsgrunn, Larvik, Drammen 
og Oslo. Ønsker du å kjøre selv, er prisen kr 4700,- pr. person.
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Vintertur med buss
6-dagers tur: kr 4990,- pr. person. 

Reiseleder Johnn Hardang.
REISEN
Du får en behagelig reise i bussen vår "Gledessprede-
ren", med regulerbare stoler, toalett og sist, men ikke 
minst en hyggelig sjåfør. 
 
VINTERTUR
Her varer vinteren til langt ut i april, så dette blir en 
deilig og oppfriskende vintertur til Hermon. Vi ønsker 
at også du skal få oppleve deilige dager i vårt vakre fjell-
landskap. Vinteruken er en herlig blanding av ute- og 
inneaktiviteter og samlinger om Guds ord. 
 
MATGLEDE SAMMEN 
I våre to spisesaler kan en fornemme varmen inne og 
samtidig ha følelsen av å sitte ute. Store vinduer gir deg 
et åpent blikk ut mot fjellet og dalen.

 

TURER OG AKTIVITETER
På Hermon kan vi tilby dere flere aktiviteter. Ønsker 
du å ta skia fatt, har vi milevis med preparerte løyper. 
Det er også muligheter for å låne spark eller spasere 
på dalens grendeveier. Det blir en liten skogstur til vår 
gapahuk, med pinnebrød og bålkaffe. For den badeglade 
venter vårt badeland med boblebad, stupebasseng, bad-
stue, kanalbasseng, dampbadstue og andre spennende 
fasiliteter.

 
SAMLINGER
Reiseleder Johnn Hardang deler Bibelens ord og opp-
muntring på morgen- og kveldssamlinger. Det blir sang 
og musikk. Det kan bli forandringer pga corona regler. 
På ankomstdagen starter vi med middag kl. 18.00, og 
avslutter etter frokost på avreisedagen.

8  Tlf. 320 90 300



 www.hermonh.no  9           

MED BUSS FRA SØRLANDET
21.–26. mars

Søgne    kl. 07.30 
Kristiansand bussterminal  kl. 08.00 
Grimstad Odden senter kl. 08.40 
Arendal ved Harebakken kl. 09.00 
Porsgrunn bussterminal kl. 11.20 
Larvik bussterminal  kl. 11.45 
Drammen bussterminal kl. 12.45

MED BUSS FRA BERGEN: 
6.–11. april

Hotell Terminus  kl. 12.00 
Åsane bussterminal  kl. 12.15 
Arna bussterminal  kl. 12.35 
Voss    kl. 14.00

Vi følger rådene fra norske myndigheter og forandringer kan derfor oppstå.
Pris for turen: kr 4990,- pr. person inkludert helpensjon, buss og badeland. 

Enkeltromstillegg: kr 750,-. 
Kjøre selv: fra kr 4700,- pr. person. 

Prisen inkluderer da helpensjon og badeland, ikke utflukter.

Velkommen til et hyggelig opphold på Hermon!

RING OG BESTILL PÅ 320 90 300
 www.hermonh.no  9



10  Tlf. 320 90 300

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, Lorde-
hytta og Einsetnuten. 

Gjennom sommeren arrangerer vi to familieu-
ker og også en 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.

SOMMER I FJELLHEIMEN 
Badeland med utebasseng  ·  Klatrevegg  · Trampoliner  · Sklie  ·  Minigolf  ·  

Svaberg for soling · Fotballbane  · Sandvolleyballbane  · Tennisbane  ·  
Utleie av sykler  · Frisbeegolf  · Kano og robåt  

SOMMER
PÅ

HERMON 
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FJELLGOSPEL  
23.–28. 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 fan-
tastisk 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 4200,- pr. pers. inkl. sommerpen-
sjon, badeland og konserter. 

FAMILIEUKER
– ukene med fokus på familien.

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 familie-
samlingen. Aktivitetsansvarlige er Janne Karin og Jon Håtveit.  
Vi følger anbefalinger og råd fra norske myndigheter i forhold til Corona tiltak.
 
Uke 1:  6.–11. juli, 5 døgn: kr 3500,- pr. pers.    Uke 2: 17.–23. juli, 6 døgn: kr 4100,- pr. pers.  
 
Prisene inkluderer sommerpensjon og badeland. Barnerabatter 

FJELLVANDRING 
11.–17. juli 

– en aktiv uke i fjellet.  

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 er vi klare for tur.  
Naturopplevelsene står i kø i Halling-
skarvet nasjonalpark. Etter dagens 
utflukt er det godt med en dukkert i 
badeland før middag. Fellessamlinger 
om kvelden. 

kr 4350,- pr. pers. 
inkl. sommerpensjon og badeland. 

SAMLIVSHELG 
4.–6. juni

– Samliv på service ...  

I godt samarbeid med Hermon 
Høyfjellssenter arrangerer  
Familieskolen enda en meningsfull 
samlivshelg. Vi følger opp sukses-
sen de siste 4 årene, som fikk me-
get 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. 

Pris inkl. kursavgift, badeland og 
helpensjon: kr 2200,-. 
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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, hyg-
gelig 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 8.–13. august, kr 5300,-.
Tur 2: 6-dagers tur  3.–8. oktober, kr 5300,-. Gladsang. 

BUSSTURER FRA SANDNES, STAVANGER,  
KARMØY OG HAUGESUND
Tur 1: 6-dagers tur 20.–25. juni, kr 5300,-.  
Edgar og Martha Paulsen.
Tur 2: 6-dagers tur 28. juli – 2. aug., kr 5300,-. Gladsang.
Tur 3: 6-dagers tur 5.–10. september, kr 5300,-. 

BUSSTURER FRA KRISTIANSAND, GRIMSTAD, 
ARENDAL, PORSGRUNN OG LARVIK
Tur 1 : 6 dagers tur 21.–26. mars, kr 4990,-.
Tur 2: 6-dagers tur 13.–18. juni, kr 5300-. 
Tur 3: 6-dagers tur  3.–8. august, kr 5300,-. Gladsang. 
Tur 4: 6-dagers tur 19.–24. september, kr 5300,-. 

BUSSTUR FRA HORTEN, TØNSBERG,  
SANDEFJORD OG LARVIK
6-dagers tur 29. august – 3. september, kr 5300,-.  
I samarbeid med Normisjon. Reiseleder Tor Bringaker.

BUSSTUR FRA LYNGDAL, MANDAL OG KR.SAND
6-dagers tur 12.–17. september, kr 5300,-. 

BUSSTURER FRA BERGEN
Tur 1: 6-dagers tur 6.–11. april, kr 5300,-. 
Johnn Hardang.
Tur 2: 6-dagers tur 27. juni – 2. juli, kr 5300,-. Gladsang.
Tur 3: 6-dagers tur 26. september – 1. oktober  kr 5300,-. 
Asle Stølsdokken og Roger Uppstrøm.

Prisene inkluderer helpensjon på Hermon Høyfjells-
senter, badeland, utflukter og busstransport. Ønsker 
dere å kjøre selv, er det mulig: kr 4500,- pr. pers.

BUSSTURER TIL  
HERMON HØYFJELLSSENTER 
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Gladsang-dager er et opplegg vi begynte med for  over 
20 år siden. Vi fyller dagene med gledesskapende opple-
velser, god mat, god prat, godt fellesskap og ikke minst 
gladsang. Repertoaret spenner fra skolesanger, klassisk 
musikk, via salmer og bedehussang til lovsang – gam-
melt 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.

Vi følger anbefalinger og råd fra norske myndigheter i 
forhold til Corona tiltak.

Uke 1:  30. mai.–4. juni,  kr 4500,- pr. person.  
Medvirkende: Johnn Hardang. 
Uke 2: 6.–11. juni. kr 4500,-. Johnn Hardang.
Uke 3: 27. juni – 2. juli. Buss fra Bergen, 
kr 5300,- pr. person.                        
Uke 4: 28. juli - 2. august. Buss fra Sandnes, Stavanger 
og Haugesund, kr 5300,- pr. person.
Uke 5: 3.–8. august. Buss fra Kristiansand, Grimstad, 
Arendal, Porsgrunn og Larvik, kr 5300,- pr. person.
Uke 6: 3.–8. oktober. Buss fra Halden, Sarpsborg, Moss 
og Oslo, kr 5300,- pr. person. 

Ønsker dere å kjøre selv, er det mulig. Da er prisen fra 
4500,- pr. person. Du kan bo på Hermon Høyfjellssenter 
eller i Skibyen. 
Vi ønsker dere hjertelig velkommen til Gladsang-dager.

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.



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 nasjonal-
park må oppleves. Vi ønsker deg hjertelig velkom-
men til våre høstarrangement.

HØST 
PÅ 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.

-

HØSTFERIE UKE 41  
10.–15. OKTOBER

– høstopplevelser for folk i alle aldre.

Disse dagene får dere som familie god tid til hverandre. 
Her kan dere blant annet gå flotte fjellturer i Hallings-
karvet nasjonalpark, spille minigolf sammen eller ta 
dere en dukkert i vårt flotte badeland. Vi starter og 
avslutter dagen med hyggelige samlinger.

Pris inkl. badeland og helpensjon:  kr 3400,-. pr. pers.



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 inter-
esse. Ta kontakt for info om mulighetene for å ta med din menighet på 
tur! 
 
 
Vi har grupperabatter og barnerabatter. 

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 21.–24. mai, kr 2250.- 
28.–30.mai. 4.–6. Juni, 11.–13. juni, 18.–20. juni,  25.–27.juni, 
20.–22. august, 27.–29. august,
3.–5. september, 10.–12. september, 17.–19. september 
1.–3. oktober, 8.–10. oktober, 15.–17. oktober.

Pris inkl. badeland og helpensjon fra kr 1790,-. pr.pers. 
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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

SKIBYEN 
- VELKOMMEN TIL ANDREAS HÅTVEITS «LEKEPLASS». 

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 stadion-
område. 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!

Skistadion er belyst til kl. 22.00

16  Tlf. 320 90 300
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- 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. Byggesti-
len 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 langrenns- 
stadion og park med big-jump og railer for de leikne. 
Fra Skibyen går det milevis med skiløyper, og Pano-
rama skihytte er et naturlig mål. Der kan du få kjøpt 
kaffe, nystekte lapper og andre godsaker.  
Om sommeren er det fotball-, tennis- og sandvolley-
ballbane på stadion. Skibyen er også utgangspunkt for 
mange flotte fjellturer sommerstid.  
 
For bestilling: ring 320 90 300

• 2-4 soverom 
• peis/peisovn
• boblebad 
• dusj 
• TV

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

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! 

Prisliste Skibyen 2021 pr. døgn 

10 pers. 4 soverom Sommer Vinter Tilbud 
Vinter

Jons hytte  WiFi 1800 2600 1700

Utsikten 2000 2800 1900

6-8 pers.     3 soverom

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 22 pers

Skibyen Hotell 13 p WiFi 3300 3600 3200

Skibyen leilighet 9 p WiFi 1800 2100 1600

* 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.

Hytter med plass til  8-10 personer

Skibyen er utgangspunkt for mange flotte fotturer

 www.hermonh.no  17
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HYTTETOMT TIL SALGS 
I SKIBYEN MED UTSIKT MOT SUDNDALSFJORDEN OG "SKI IN SKI OUT" TIL BÅDE 

ALPINT OG LANGRENN.

Hermon Høyfjellssenter, 
Nygardsvegen 200, 
3577 Hovet

Prisantydning
800 000 kr

Tomt
Eiet
 
Fasiliteter
• Bilvei frem
• Offentlig vann/kloakk
• Utsikt
• Fiskemulighet
• Turterreng

Beskaffenhet
Nytt hyttefelt med 8 hyttetomter som ligger i Skibyen på et område for seg selv. Tomtene ligger i nærheten av Hermon Høy-
fjellssenter og Hallingskarvet skisenter. De ligger idyllisk til med utsikt over fjellbygda og vannet. Her kan du spenne på deg 
skiene utenfor døra enten du skal kjøre slalåm eller gå langrenn. Midt i Hallingskarvet Skiparadis er dette hyttefeltet en herlig 
tumleplass for store og små.

Sommerstid begynner stiene på utsiden av døra og er et fantastisk utgangspunkt for å utforske Hallingskarvet nasjonalpark. 
Her kan dere begynne sommerdagen med et morgenbad i Sudndalsfjorden bare 100 meter nedenfor hytta og med påfølgende 
frokost i morgensola på verandaen med utsikt over både vann og fjell.

Hytteeierne i Skibyen har adgang til Hallingskarvet Fjellbad.

Pris + Omkostninger
Kr 20 000,- Dokumentavgift (forutsatt salgssum kr 800 000,-)
Kr 19 500,- Tilkobling vei 
Kr 43 500,- Tilkobling kommune vann kloakk 

Kr 199,50,- Pantattest kjøper
Kr 585,-       Tinglysningsgebyr pantedokument
Kr 585,-      Tinglysningsgebyr skjøte

Kontakt Arne Håtveit på Hermon for mer informasjon 906 01 161
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HYTTE TIL SALGS
Nyoppført høystandardhytte med panoramautsikt. Ski- og turløyper rett utenfor døren. 
Gode utleiemuligheter.

Hytta ligger i Skibyen, en 
hyttelandsby med forskjellige 
aktivitetstilbud sommer og 
vinter, og hvor byggestilen 
er en frodig blanding av 
tradisjonell stavlaft og 
spektakulære bygninger av høy 
standard! 500 m fra Hermon 
og Badeland og 300 m fra 
Hallingskarvet skisenter.

Skibyen har egen 
langrennsstadion. Fra Skibyen 
går det milevis med skiløyper. 
Om sommeren er det fotball-, 
tennis- og sandvolleyball-bane 
på stadion. Skibyen er også 
utgangspunkt for mange flotte 
fjellturer. 

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

Prisantydning 4 600 000,-

Bruksareal 135 m²

Soverom: 4 med bad

Rom: 6

Etasjer: 2

Eieform: Eier (Selveier)

Byggeår: 2018

Gode utleiemuligheter

Kontakt Arne Håtveit på Hermon for mer informasjon 906 01 161
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VELKOMMEN TIL TURER 
MED HERMON REISER 

Hermon Reiser har gleden av å presen-
tere årets reiseprogram. Vi er selvfølgelig 
avhengig av at det er gjennomførbart med 
tanke på koronasituasjonen. Når vi kom-
mer til sommeren, regner vi med at mange 
har tatt vaksinen både i Norge og i resten 
av Europa og at mange er reiselystne og 
klare for nye turopplevelser.

I år tilbyr vi bussturer med våre Setra-
busser både i Norge og til Europa. Mange 
er nok klare for opplevelser utenfor hjem-
met etter et spesielt år.
Felles for alle turene er at de arrangeres i 
kristent, humørfylt og alkoholfritt miljø. 

Nå ser vi med forventning fram til en ny 
sesong med opplevelser, muligheter og 
mange gleder – og ønsker deg velkommen 
med på tur!

 

Vi ønsker deg en hyggelig lesing!
 

Hermon Reiser og 
Familien Håtveit

PÅSTIGNINGSRUTE 
Kristiansand bussterminal      kl. 07.00
Grimstad Odden senter    kl. 07.40
Arendal: Falken på Harebakken  kl. 08.00
Porsgrunn bussterminal   kl. 10.20
Larvik tog-/bussterminal   kl. 10.45
Drammen bussterminal    kl. 12.00
Oslo sentralstasjon,  
sjøsiden (utenfor hotell Opera)  kl. 12.45
Sarpsborg nord Quality hotell   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. 

COVID-19
Vi gjør vårt beste for at du skal føle deg trygg og godt  
ivaretatt på reise med oss i Hermon Reiser.  
Vi har satt igang en rekke tiltak og følger råd og anbefalin-
ger gitt av myndighetene.  
Det er viktig at vi alle er vårt ansvar bevisst, bruker sunn 
fornuft og har godt "koronavett".  
Sammen skaper vi en trygg ferie for dere og arbeidsplass 
for oss. 

Vi har satt opp både Norgesturer for våren og utenlands-
turer mot sommeren og følger løpende med på UDs og 
FHIs reiseråd og anbefalinger. Samtidig ber vi også våre 
reisende om å holde seg oppdatert på situasjonen og de 
anbefalinger som blir gitt. 

Våre oppsatte reisetilbud kan bli endret i takt med korona-
situasjonen, og vi ber om forståelse for dette.

HERMON REISER 
- BUSSREISER I KRISTEN REGI
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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 sjå-
fører 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, kjøle-
skap og regulerbare stoler. De er klassi-
fisert som 4-stjerners busser, hvilket gir 
ekstra god beinplass. Vi har fri kaffe-/te-
servering i bussen.

TOALETT I BUSSEN
Toalettbesøk under reisen legges for-
trinnsvis til stoppestedene vi har under-
veis, men toalettene i bussene står til dis-
posisjon ved behov ut over dette.

PLASS I BUSSEN
Det blir daglig plassbytte i bussen. Delta-
gere som blir bilsyke, anbefales å konsul-
tere lege/apotek før turen.

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

HALVPENSJON
Våre reiser har halvpensjon. Frokost og 
middag er inkludert, lunsjen kommer der-
imot i tillegg

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.

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 medi-
sinsk behandling ved sykehus i landet du 
oppholder deg i. Det er viktig å ha reisefor-
sikring i tillegg til helsetrygdkortet. 

BESTILLING/BETALING AV 
TUREN
Bestilling gjøres til Hermon Høyfjellssen-
ter. Hermon Reiser ønsker å gi deg en kva-
litetsreise til en hyggelig pris, derfor har 
vi laget enkle rutiner for innbetaling av 
reisen. Det er ikke mulig å bruke kreditt-
kort ved betaling av våre reiser. 6-7 uker 
før avreise får du tilsendt betalingsgiro og 
opplysninger om turen. Beløpet skal beta-
les 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 rei-
seforsikringsselskap. 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 valuta-
svingninger, skatter og nye avgiftsøk-
ninger kan føre til en justering av pri-
sene.

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

KLAGER
Dersom noen har eventuelle vanskelighe-
ter underveis, må disse forelegges umid-
delbart 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.

KANSELLERING AV TUR
Om vi må kansellere reisen du var påmeldt 
pga. restriksjoner fra myndighetene grun-
net Covid-19, vil du få refundert innbetalt 
beløp fra oss. 

REISEINFORMASJON  
– KJEKT Å VITE

VIKTIG 

PASS: Husk gyldig pass.
HALVPENSJON: Frokost og mid-
dag 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 valu-
taendringer må vi ta forbehold om 
prisendringer. 
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1. dag: Avreise fra Sørlandet følger påstigningsruta 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 skjær-
gård 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 spen-
nende dager.

5. dag: Tidlig på morgenen går ferjen fra Visby til Oskars-
hamn. Derfra kjører vi til Lina Sandells hjem i Landsbro. Vi 
får del i denne kvinnens utrolige historie. Dagens hotell er 
i Linkøping.

Drømmetur til ”soløya” Gotland  
med Lina Sandells hjem og Gøta-kanalen
3.–9. juni,  7 dager   

Vi 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.

v Reisefakta
• 1 natt i Ørebro
• 3 netter i Visby
• 1 natt i Linkøping
• 1 natt i Karlstad
• Frokost og middag alle dager
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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 2. mai: kr 11.400,-.  
Etter dette er prisen kr 11.800,-.  
Tillegg for enkeltrom: kr 1800,-.
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Norge 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 oppsamlingsruta fra Kristiansand til Oslo 
og videre oppover mot Lillehammer. Etter å kjørt gjennom 
vakre Gudbrandsdalen 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. Vi 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 i Kristiansund
• 1 natt på Beitostølen
• Frokost og middag alle dager

Atlanterhavsveien
med Geiranger og Hurtigruta
5.–11. juni, 7 dager

4. dag: I dag kjører vi ut til fiskeværet Bud og videre til den 
fantastiske kalkgruven Bergtatt. Her venter oss spektaku-
lære opplevelser. Vi kjører innover i fjellet til gruveåpnin-
gen i buss. Her går vi om bord i flåter som tar oss med på 
glassklart vann til restaurant og konserthall. Det planleg-
ges å spise lunsj i det historiske øysamfunnet Bud.

5 dag: Turen går nå videre til Kristiansund. Her får vi lokal 
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guide som viser oss byen som ligger på fem øyer. Vi blir 
selvfølgelig tatt med ned på Vågen og får også  tid til å ut-
forske byen på egen hånd. Så blir det middag og og overnat-
ting på vårt hotell.  

6. dag: Denne dagen kjører vi fra Kristiansund. Etter noen 
gode stopp underveis kommer vi inn i Jotunheimen. Turen 
går videre over Valdresflya før vi ankommer vårt hotel 
ved vintersportsstedet Beitostølen. På kvelden besøker vi 
lyskapellet som ble reist av Anna og Erling Stordahl. Asle vil 
holde en konsert her og fortelle litt om kapellets historikk.

7. dag: Så er vi kommet frem til turens siste turdag. Asle vil 
guide oss gjennom vakre Valdres og dele av sin lokalkunn-
skap. Deretter settes kursen mot Oslo før vi ender i Kristian-
sand.

Bestilling før 3. mai:     kr 9.300,-.  
Etter dette er prisen      kr 9.800,-.
Tillegg for enkeltrom:   kr 1700,-.
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1. dag: Avreisen fra Sørlandet følger påstigningsruta til 
Oslo. Turen går videre til Elverum og nordover gjennom 
Østerdalen. Vi tar en fotostopp ved «verdens største elg» 
før vi etter hvert ankommer 
bergstaden Røros. De som 
har noe overskudd igjen kan 
etter middagen bli med på 
en liten rusletur i sentrum.

2. dag: Etter en god frokost går turen via Selbu og nord-
over gjennom et sommergrønt Trøndelag med sine jord-
bruksbygder. Vi tar noen stopp underveis og passerer 
Nordlandsgrensa, Majavatn og Trofors før vi er framme 
til middag på vårt hotell i Mosjøen.

3. dag: Også denne dagen skal vi legge milene bak oss 
gjennom vakker norsk natur på vei 
oppover til Narvik. Vi kjører forbi Mo i 
Rana og opp på Saltfjellet der vi stop-
per ved Polarsirkelen før ferden går 
videre forbi marmorbyen Fauske. Det 
blir en liten ferjetur mellom Bognes og 
Skarberget før vi ankommer Narvik der 
middag og gode senger venter på oss.

4. dag: Norsk natur på sitt beste vil også denne dagen 
komme oss i møte. Vi kjører over Kvænangsfjellet med 
sin fantastiske utsikt på vei til dagens overnatting i 
Alta, byen som har fått tilnavnet «Nordlysbyen» og med 
den vakre Nordlyskatedralen, vigslet i 2013. Middag på 
hotellet.

Reisefakta
• Hurtigruta
• Inngangsbilletter
• Frokost og middag alle dager

Nordkapp
19.–29. juni, 11 dager

5. dag: Etter frokost starter vi på vår siste 
etappe opp til Honningsvåg. På kvelden 
drar vi opp til Nordkapp-platået. Her 
opplever vi Nordkapphallen med multi-
visjonsshowet og nyter den eventyrlige 
utsikten. Så håper og tror vi på klart vær 
og midnattssol. Gled deg!

6. dag: Når frokosten er inntatt, setter vi kursen mot 
Hammerfest. Reisen ut mot denne byen er en naturopp-
levelse i seg selv. Sentralt i byen ligger hotellet der vi skal 
bo.

7. dag: Etter frokost får vi litt tid til å gjøre oss kjent i 
Hammerfest før vi går ombord i Hurtigruta. Med den 
seiler vi sørover og nyter naturen som sklir forbi mens 

På grunn av pandemien legger vi i år opp en litt annerledes Nordkapp-tur enn 
tidligere. Se dagsprogrammet. Turen vil gå innenfor våre egne landegrenser med 

kjørerute opp Østerdalen og hjemtur gjennom Gudbrandsdalen. I nord følger vi E6 
fra Tromsø på turen oppover og tar Hurtigruta fra Hammerfest til Tromsø på turen 
sørover. Det blir ulike stopp og opplevelser på turen i forhold til det trafikken tillater. 
Sjåfør/reiseleder blir Jon Martin Øverby og Richard Aardal.



 www.hermonreiser.no  27

vi hygger oss med dagens mid-
dag. Vi ankommer Tromsø sent på 
kvelden. Her installerer vi oss på 
hotellet og får oss en god søvn.

8. dag: Vi starter dagen med 
guiding i Tromsø. Deretter set-
tes kursen sørover mot Storfjord i Tysfjord. Her blir det 
middag, og vi ser frem til en deilig natts søvn.

9. dag: I dag skal vi virkelig nyte kjøreturen gjennom 
naturskjønne områder. Vi passerer gjennom Fauske før 
vi på nytt tar oss over Saltfjellet. Middag og overnatting 
blir i Mo i Rana. En spasertur på den flotte «kyststien» 
inn i den gamle delen av byen kan jo avslutte dagen.

10. dag: Norsk frokost er en god start på nok en spen-
nende dag. Vi passerer Mosjøen, Snåsa og Steinkjer 
før vi tar en stopp i Trondheim. Dagens mål er fjell-og 
skibygda Oppdal der hotellet venter oss med middag.

11. dag: Dette blir den siste frokosten sammen før 
turen går over Dovrefjell og ned gjennom Gudbrandsda-
len på vei hjemover. Litt sent på kvelden ankommer vi 
Kristiansand.

Bestilling før 4. mai:  kr 15.900,-.  
Etter dette er prisen    kr 16.600,-.
Tillegg for enkeltrom: kr 3800,-.

NB! Avreise dato og programmet kan det bli noen 
forandringer.
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1. dag: Avreisen fra Sørlandet følger påstigningsruta 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 nord-
over gjennom de sommergrønne Trøndelagsfylkene med 
sine jordbruksbygder. Vi tar noen stopp underveis og pas-
serer 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 mar-
morbyen Fauske. Etter lunsj her kjører vi videre nordover, 
tar ferja til Lødingen 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.

Lofoten
7.–15. juli, 9 dager

Lofoten 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 lang-
strakte landet vårt gir noe av det vakreste en bussreise kan by på. Sjåfør og 
reiseleder blir Birger Jorde og reiseleder Asle Stølsdokken. 

Reisefakta
• 1 natt i Røros
• 1 natt i Mo i Rana
• 3 netter i Svolvær
• 1 natt i Bodø
• 1 natt i Sandnessjøen
• 1 natt i Oppdal
• Frokost og middag alle dager
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7. dag: Etter frokost går turen videre sørover over Salt-
fjellet, som er et kjent reinbeiteområde. Vi passerer Mo i 
Rana igjen, den største byen på Helgeland. Mellom Mo og 
Mosjøen tar vi av mot vest, mot vakre Helgelandskysten, 
med sine tusenvis av øyer, holmer og skjær. Vi passerer 
Sandnessjøen hvor vi skal bo den natten, på vei mot Petter 
Dass-museet på Alstadhaug. Deretter tar vi ferge til Herøy, 
hvor Hans Inge Fagervik tar i mot oss og tar oss med til 
Helgelandskatedralen og Norges flotteste blomsterbutikk. 
Vi kjører så til Seløy og til bedehuset Valhall, til middag og 
konsert med Hans Inge og hans kjære Merete. Etter denne 
flotte opplevelsen går turen tilbake til Sandnessjøen og en 
god natts søvn.

8. dag: Straks frokosten er inntatt, drar vi sørover til sig-
ningsbyen Trondheim. Her finner vi Stiftsgården, Nidaros-
domen og gamle Bybroa. Utpå ettermiddagen kjører vi til 
Oppdal der middag og gode senger venter på oss.

9. dag: Etter en tidlig frokost går turen over vakre Dovre 
fjell, og videre nedover Gudbrandsdalen forbi Lilleham-
mer i retning Oslo. I løpet av kvelden ankommer de siste 
gjestene Kristiansand, mange minner rikere.

Bestilling før 5. mai:   kr 12.900,-.
Etter dette er prisen  kr 13.300,-.
Tillegg for enkeltrom:  kr 2400,-.
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1. dag: Vi starter vår reise fra Kristiansand med Hamar 
som mål for dagen. Her møter vi en guide, som syngende 
vil ta oss med på en times omvisning i middelalderen med 
blant annet den vakre glasskatedralen Hamardomen. Vi 
svinger en tur opp på Hamars tak, Hedmarktoppen, før vi 
ankommer vårt hotell midt i sentrum der det er kort gåav-
stand til norges «dyreste» stupetårn, byens perle Koigen og 
OL-arenaen Vikingskipet.

2. dag: Etter frokost tar vi turen nordover E6 til Lilleham-
mer. Vi svinger en tur oppom OL-arenaen med Lysgårds-

bakkene. Så tar vi oss tid til en rusletur i byens flotte gågate 
og får oss en lunsj-kaffe før vi drar videre forbi OL-anlegget 
Hafjell i Øyer, OL-anlegget Kvitfjell i Fåvang og opp til Rin-
gebu. Her tar vi fjellveien over Venabygd fra Gudbrandsda-
len til Østerdalen. På kvelden ankommer vi Vauldalen der 
vi skal ha vårt «herberge» de neste 4 nettene. Etter middag 
blir det samling i peisestua.

Røros, Femund og  
Vauldalen fjellhotell
31. juli – 5. august,  6 dager

En annerledes tur, ut i norsk natur med et unik program spekket med ulike opplevelser. På denne turen 
vil du se og oppleve noe du kanskje aldri før har opplevd. Vi reiser til Vauldalen som ligger 4 mil øst 

for Røros, 840 moh., 1500 m fra grensen mot Sverige i naturskjønne omgivelser like innunder de prakt-
fulle Vigelfjella. Dette blir en 6-dagers sommertur med god mat og stemningsfulle opplevelser. Eierne på 
Vauldalen med sine medarbeidere har et sterkt personlig engasjement og ønsker å gi sine gjester en ekstra 
opplevelse som gir balsam for kropp og sjel, akkurat som vi i Hermon Reiser. Det blir fergetur på Femund, 
hesteskyss ut i naturen, besøk til steder « der ingen kunne tru at nokon kunne bu», Røros kirke, glasska-
tedralen på Domkirkeodden i Hamar, Venabygdfjellet m.m. Og sist, men ikke minst, minikonsert og gode 
ord på kveldene i Vauldalen. Dette blir interessant, minnerikt og gledesfylt. Unn deg selv denne opplevel-
sen. Sjåfør/turleder Jon Martin Øverby og Hans Inge Fagervik.

Reisefakta
• 1 natt i Hamar
• 4 netter  i Vauldalen
• Syngende guide på Domkirkeodden. 
• Dagsutflukt med båt til Femundshytta  
• Omvisning i Røros kirke
• Hesteskyss og trubadur til Volldalskoja.  
• Guide fra hotellet ved alle dagsutfluktene
• Besøk på Kalsa Gårdsbakeri og Bua
• Frokost og middag alle dager
• 1 lunsj på Skottgården
• 1 lunsj i Vauldalen

Glasskatedralen Hamardomen
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Røros, Femund og  
Vauldalen fjellhotell
31. juli – 5. august,  6 dager

3. dag: Etter en tidlig frokost er det avreise til Sørvika. 
Der går vi om bord i Femunden II. Båten bringer oss til 
Femundhytten Gård, hvor vi blir mottatt av vertskapet. Vi 
får omvisning i den nedlagte smeltehytta og blir fortalt om 
livet på gården.
Til lunsj får vi servert spekemat, skjørost og rømme før 
vi returnerer hjem etter en opplevelsesrik dag. Kveldens 
middag blir servert i spisesalen i Vauldalen. På kvelden 
hygger vi oss i peisestua med sang, musikk, gode historier 
og ord for natten.

4. dag: I dag tar vi en fjelltur med bussen. Vi kjører til 
Brekken og tar av på riksvei 705. På Langsvola tar vi en 
stopp ved veiens høyeste punkt 919,8 moh. En fantastisk 
utsikt venter oss der! Vi kjører igjennom et frodig seter-
område og får et innblikk i seterdrift, fiske og bruk av 
naturens goder. På hjemveien tar vi turen til tradisjonsrike 
Kalsa Gårdsbakeri der baksten foregår på gammelmåten 

med elting, kjevling og 
steking på takke.
Her får vi høre histo-
rien om Brynhildsvol-
len og selvsagt får vi 

smake på Toves 
uforglemmelige 
gode lemse og pjalt 
(kaffebrød).
Vi stopper ved 
boplassen «Bortpå 
Moa», der den siste 
familien som bodde der hadde sju barn. De levde av jakt, 
fangst, fiske og dagarbeid. Det var alltid velstelt, rent og i 
orden selv om det var bitte lite.
De fortalte: «Vi hadde lite, men nok til å ha det godt! Ikke 
fraus vi! Ikke svalt vi!»
På en av de gamle krambuene i Brekken har tiden stått 
stille, og den fullverdige gamle butikken er som tatt ut av 
historien og igjen åpnet i all sin sjarm og glans.
Vår neste stopp er Skottgården for servering av en smaks-
symfoni av lokale råvarer. Skottgården er en gammel 
ferdasgård og skysstasjon. Jorid og Ole Peder besitter mye 
kunnskap og tar oss med på en reise i hvordan en ferdas-
gård ble drevet. Dagen avsluttes med servering av nydelig 
lokal rabarbrasuppe. Vel hjemme igjen blir det servert 

middag på hotellet. Og samlingen i peisestua ser vi frem til 
også denne kvelden.

5. dag: I dag tar vi turen til Røros, den lille, rare byen på 
fjellet. Her får vi omvisning i Røros kirke. Bergstadens Ziir 
åpnet igjen i 2010 etter 2 års restaurering av det prektige 
byggverket. Det blir også tid til å rusle rundt i alle de kose-

lige butikkene i gatene, før vi returnerer til Vauldalen for 
lunsj. Om ettermiddagen blir det tid til en rusletur i den 
fine naturen.
På kvelden dropper vi finstasen og kjører hest og vogn til 
Volldalskoja. I et bygg av tømmer og sten, tuftet på gamle 
byggetradisjoner, blir det en helt spesiell stemning rundt 
bålet.
Med felespill og visesang serveres et utsøkt måltid fra 
fjellets eget spiskammer. Etter måltidet serveres kaffe fra 
svartkjelen, før hestene tar oss med tilbake til hotellet.

6. dag: En «tidlig» frokost tar vi i dag. Vi skal hjem etter 
noen fantastiske dager. Returen går via Tynset sentrum der 
vi tar en kort stopp ved verdens største sparkstøtting foran 
det spesielle Rådhuset. Derfra går turen gjennom den vakre 
bygda Tylldalen, videre gjennom Rendalen, bygda kjent 
for blant annet sangen «Vesleblakken». Videre langs Stor-
sjøen ned til Rena og Elverum. Ved Myklegard tar vi dagens 
lunsjstopp før vi atter kjører inn på E6 i Stange. Sent på 
kvelden ankommer vi Kristiansand, mange gode minner 
rikere.

Bestilling før 10. juni:   kr 11.900,-.
Etter dette er prisen  kr 12.300,-.
Tillegg for enkeltrom:  kr 2400,-.
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1. dag: Vi følger oppsamlingsruten 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 
hvor vi 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 kilo-
meterlange 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 kjøpmannsgår-
der og bindingsverkhus. Her vil en finne kunsthåndverkere 
som boltrer seg i et kreativt miljø med glass, keramikk og tek-
stiler. En dag spiser vi lunsj i Gudhjem og besøker kremmer-
huset med sin fantastiske hage. En annen kveld drar vi ut i de 

Bornholm  
Østersjø-perlen
9.–15. august, 7 dager  

Vi har gleden av å presentere noen av Skandinavias mest fascine-
rende steder: Sveriges nest største by Gøteborg, Halmstad, Ystad 

og Smøgen og turens reisemål; den danske øya Bornholm med sjarme-
rende fiskebyer, rundkirker, festninger og uforglemmelige hvite sand-
strender. En opplevelsesrik tur med historisk sus. Sjåfør og turleder: 
Jon Martin Øverby og Fred Vidar Tveter.

v Reisefakta
• 4 netter på Bornholm
• 2 netter i Sverige
• Frokost og middag alle dager
• Båttur til Bornholm
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dype skoger 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. 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 1. Juli: kr 10.600,-. 
Etter dette er prisen kr 10.900,-.  
Enkeltromstillegg: kr 1800,-.  
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Sveits og Sør-Tyskland  
Flotte innsjøer, grønne daler og snøhvite alpetopper 
1.–11. september,  11 dager 

Vi har gleden av å presentere den eventyrlige alpebyen ADELBODEN også i år. Så 
mange opplevelser på én og samme tur er det sjelden du får. Alpelandet Sveits 

er med sine innsjøer, grønne daler og snøhvite alpetopper en overveldende natur-
opplevelse. Du får med deg blomsterøya Mainau ved Bodensjøen, vandring i alpefjel-
lene og det idylliske fyrstedømmet Liechtenstein for å nevne noe. Sjåfør og reisele-
der blir Jon Martin Øverby og Hans Inge Fagervik.

1. dag: Turen starter i Kristiansand, og vi følger vår opp-
samlingsrute via Oslo ned til Gøteborg. Der går vi ombord i 
en av ferjene til Stena Line. Etter en god middagsbuffè blir 
det godt med en natts søvn i lugaren mens ferjen tar oss 
over til Tyskland.

2. dag: Etter frokost på ferjen kjører vi til Lübeck. Her 
rusler vi en tur på historisk grunn, og kanskje noen vil ta 
formiddagskaffe på marsipanhuset Niederegge før turen 
går videre sørover forbi Hamburg. På ettermiddagen 
ankommer vi  bindingsverksbyen Hann.Münden.  Den 

maleriske byen er over 800 år gammel. Den kalles også for 
«byen der elvene kysser hverandre». Dette fordi Fulda og 
Werra møter hverandre og danner elva Weser. Det er alltid 
en flott opplevelse å komme dit. I tillegg skal vi overnatte 
der. Middagen spiser vi på hotell Freizeit Auefeld.

3. dag: Turen går videre sørover. I byen der Martin Luther 
ble lyst i bann, Worms, vil vi ta en liten stopp. Deretter går 
turen videre til Stuttgart, hovedstaden i delstaten Baden-
Wüttemberg. Middag og overnatting.

v Reisefakta
• 4 netter i Sveits
• 4 netter i Tyskland
• Frokost og middag 
• 2 netter på Stena Line
• Gjestekort i Adelboden, som gir gratis skyss med 
heiser, gondolbaner og lokalbusser

4. dag: Turen i dag fortsetter til Bodensjøen og blomster-
øya Mainau. Her finnes mye flott, blant annet en av Tysk-
lands største attraksjoner, det 250 år gamle slottet. Etter 
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en unik blomsteropplevelse reiser vi videre og kommer til 
slutt fram til Adelboden og misjonshotellet Hotel Alpina i 
de sveitsiske alper.

5. til 7. dag: I vakre naturomgivelser benytter vi dagene 
her til utflukter fra hotellet. Alle får et gjestekort med 
i prisen, noe som gjør at du kan ta heiser, gondolbaner 
og lokalbusser gratis. Dette er etter vår mening en av de 
fineste vandreveier i Sveits. Det idylliske sentrumet med 
butikker og små restauranter er også verdt et besøk. Gled 
deg. Husk å ta med gode sko til fjellturene.

8. dag: Vi sier farvel til vårt hyggelige vertskap i Sveits 
og setter kursen mot fyrstedømmet Liechtenstein med 
sine 30.000 innbyggere hvor vi gjør en stopp i hovedsta-
den Vaduz. Senere går turen til middelalderbyen Rothen-
burg ob der Tauber. Her blir det middag og overnatting 
på vårt hotell.

9. dag: Formiddag brukes i Rothenburg ob der Tauber. 
Det er mange som setter pris på å besøke det artige bam-
sehuset og  det 
utrolige julehuset 
i byen, selv om vi 
er i september. 
Turen går videre 
nordover med et 
koselig stopp for 
lunsj i Celle. Utpå 
kvelden ruller 
bussen inn i nok en historisk, kunstnerisk og idyllisk by, 
nemlig Celle. 

10. dag: Formiddagen skal vi bruke i Celle der det finnes 
mer enn 400 bygninger fra middelalderen og et slott i 
renessanse- og barokkstil. Så drar vi videre nordover 
forbi Hamburg og opp til Kiel. Her venter ferje Stena 
Line på oss med middagsbuffé og vil om natten ta oss 
over til Gøteborg. 

11. dag: Etter at vi har spist frokost ombord har vi sjar-
møretappen igjen. Med bussen setter vi kursen mot Oslo 
og videre sørover til Kristiansand.

Bestilling før 5. juli:  kr 13.900,- .
Etter dette er prisen  kr 14.400,-.
Tillegg for enkeltrom/lugar: kr 2900,-.



36  Tlf. 320 90 300

Østerrikets perle 
 VM-byen Seefeld i Tirol !

17.–26. september,  10 dager
Vi gleder oss over å kunne invitere til en ny tur i reiseprogrammet vårt dette 

året. Her vil det være en flott kombinasjon med gode natur- og vandreopp-
levelser i idylliske Seefeld i Østerrike og over i historiens og kulturens fotspor 
med både Martin Luther og Johan Sebastian Bach. Vertskap på denne turen vil 
være Arne Håtveit og Bård Andreas Bårdsen.

v Reisefakta
• 3 netter i Tyskland
• 4 netter i Østerrike  
• 2 netter på Stena Line Gøteborg-Kiel
• Frokost og middag alle dager

1. dag: Vi følger oppsamlingsruta vår fra Kristiansand og 
rundt kysten før vi i kveldingen i Gøteborg går om bord i 
Stena Line med kurs for Kiel. Buffémiddag og hygge utover 
kvelden før en god natts søvn.

2. dag: Etter en god frokost setter vi kursen sørover i 
Tyskland. Med gode stopp underveis går denne typiske rei-
sedagen fint. Vi gjør en fin stopp i idylliske Hann. Münden 
på veien før vi stanser ved stamhotellet vårt like ved Mains 
elvebredd i Schweinfurt. 

3. dag: I dag kommer vi fram til Seefeld i tidlig kvelding, 
og underveis skal vi blant annet stoppe i den bayerske byen 
Oberammergau hvor det hvert 10. år oppføres de kjente 
Pasjonsspillene. Her vil du få høre historien om bakgrunnen 
for hvorfor dette har vært en ubrutt tradisjon siden 1634 
og hvordan spillet har fått utvikle seg gjennom århundrene. 

Oberammergau er også kjent for sin 
treskjæringskunst og for måten de 
dekorerer husene sine. Dette vil du 
få god tid til å se under oppholdet 
vårt her. Herfra bruker vi ca. 1 time 
før vi er framme ved det flotte Hotel 

Eden i Seefeld. Her skal vi ha base de neste 4 nettene.

4.–7. dag: Nå har vi 3 hele dager til disposisjon i denne 
vakre byen i landsdelen Tirol i Østerrike. Omgitt av høye fjell 
og med en utsikt utover Inndalen innbyr denne byen til både 
aktive dager og til å nyte dagene i ditt eget tempo. Hotel 
Eden er et flott anlegg med både svømmebasseng og spa-
avdeling, så her skal vi bo og spise godt. Fjellvandrerne blant 
oss kan velge i et fantastisk rutenett av stier og turløyper, og 
gondolene kan ta oss til de høyeste toppene. En av dagene 
setter vi opp tur til Tirols hovedstad, Innsbruck, som ligger 
bare en halvtimes kjøretur unna. Uansett vil vi som vertskap 
legge til rette for at dagene blir den alpeopplevelsen vi gjerne 
vil gi dere.

7. dag: Etter frokost setter vi kursen for Garmisch Parten-
kirchen hvor vi blant annet skal besøke olympiastadion som 
den dag i dag er arena for nyttårshopprennet. Det er mye 
idrettshistorie i disse byene vi besøker, og norsk vintersport 
har virkelig satt sine spor. Etter hvert fortsetter vi nordover 
mot Rothenburg ob der Tauber, hvor vi skal overnatte denne 
dagen. Hotellet ligger like ved bymuren som omkranser 
sentrumskjernen, og de som vil kan bli med og traske i mid-
delaldersporene her. Hotel Eden – 4-stjerners hotell 
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8. dag: Nå dreier vi mer i nordøstlig retning med kurs 
for Leipzig, byen som sammen med Dresden utgjorde det 
kulturelle og musikalske midtpunkt i Tyskland på Bach sin 
tid. Men Leipzig var også sentral i tiden før Berlinmurens fall 
hvor kirkene i byen var svært viktige. Dette er blant noe av 
det vi skal oppleve denne dagen. Vi skal overnatte i sentrum 
av byen, så her ligger det godt til rette for en byvandring på 
kveldstid også.

9. dag: Etter en tidlig frokost kjører vi til Wittenberg hvor vi 
selvsagt skal følge i Luthers fotspor. Det er utrolig hvor mye 
denne delen av kirkehistorien har satt av gode spor i vårt 
eget land og vår historie.  En fin liten by med mye historie. 
Deretter går ferden i retning utkanten av Berlin før vi holder 
stødig kurs for Kiel og ferja som seiler mot Gøteborg denne 
kvelden.

10. dag: I dag er det siste etappe på denne septemberturen. 
Underveis stiger nye og gode reisevenner av, og vi kan alle se 
tilbake på fine opplevelser sammen. 

Bestilling før 17. juli:  kr 13.600,-. 
Etter dette er prisen kr 13.900,- pr. pers. 
i dobbeltrom/lugar.
Tillegg for enkeltrom: kr 2700,-.
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Høsttur sørover mot varmere himmelstrøk!                                                   
Gjennom Europa til Spanias Tossa de Mar. Tidligere turer har vært 

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 og reiseledere blir Birger Jorde 
og Jon Ultvedt.

v Reisefakta
• 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

1. dag: Vi følger vår vanlige oppsamlingsrute fra Kristian-
sand via Oslo til Gøteborg for en fin seiling til Kiel. Overnat-
ting 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 over-
natting.

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 stren-
der, 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 filmfesti-
valbyen 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.

Forleng sommeren med høsttur til 

Spania
30. september – 16. oktober, 17 dager
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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 Kirch-
heim.

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 1. August: kr 17.900,-.  
Etter dette er prisen kr 18.500,-.  
Tillegg for enkeltrom/lugar: kr 4300,-.
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Turkalender 2021Hermon Høyfjellssenter
Vinterferie uke 8   20. -27. Feb.  s. 7
Vinterferie uke 9   27.2 -6. Mars s. 7
Weekend   12 -14. Mars s. 7
Weekend   19 -21. Mars s. 7
Buss fra Sørlandet   21. -26. Mars s. 8 
Påske del 1   26. -31. Mars s. 7
Påske del 2   31.3 -5. April s. 7
Buss fra Bergen  6. -11. April s. 8
Pinse     21. - 24. Mai 
Gladsang    3.5 -4. Juni s. 13
Samlivshelg   4. -6. Juni s. 11
Gladsang    6. - 11. Juni s. 13
Weekend   11. -13. Juni s. 11
Buss fra Sørlandet  13. -18. Juni s. 12
Weekend   18. -20. Juni s. 15
Buss fra Rogaland  20. -25. Juni s. 12 
Weekend   25. -27. Juni s. 15
Buss fra Bergen  27. 6 -2. Juli s. 12
Sommer dager  2. -6. Juli 
Familieuke 1   6. -11. Juli s. 11
Fjellvandring   11. -17. Juli s. 11
Familieuke 2   17. -23. Juli s. 11
Fjellgospel   23. -28. Juli s. 11
Gladsang, buss fra Kr.sand 28.7 -2. Aug. s. 12
Buss tur fra Sørlandet 3. -8. Aug. s. 12
Buss fra Østfold  8. -13. Aug. s. 12 
Weekend   13. -15. Aug. s. 15
Weekend   20. -22. Aug. s. 15
Weekend   27. -29 Aug. s. 15
Buss fra Horten  29.8 -3. Sept. s. 12
Weekend   3. -5. Sept. s. 15 
Buss fra Rogaland  5. -10. Sept. s. 12
Weekend   10. -12. Sept. s. 15 
Buss fra Lyngdal-Mandal 12. -17. Sept. s. 12
Weekend   17. -19. Sept. s. 15
Buss fra Kristiansand  19. -24. Sept. s. 12
Weekend   21. -23. Sept. s. 15
Buss fra Bergen  26.9 -1. Okt.. s. 12
Weekend   1. -3. Okt. s. 15
Gladsang Østfold  3. -8. Okt. s. 13
Weekend   8. -10. Okt. s. 15
Weekend   15. -17. Okt. s. 15
Julefeiring, buss fra Kr. sand 22. -27. Des. s. 7
Nyttårsfeiring   27.12 -1.1 s. 7

Hermon Reiser

Gotland   3. - 9. Juni s. 22
Atlanterhavsveien  5. -11 Juni s. 24
Nordkapp   19. -29. Juni s. 26
Lofoten   7. -15. Juli s. 28
Røros    31.7 - 5. Aug. s. 30
Bornholm   9. -15. Aug. s. 32
Sveits    1 -11. Sept. s. 34
Østerrike   17. -26. Sept.  s. 36
Spania    30.9 -16. Okt. s. 38

Returadresse:
Hermon Reiser
Nygardsvegen 200  
3577 Hovet


