Fagdager 2019 i Ullensvang
på Hotell Ullensvang
Programskisse for fagdane:
Tirsdag 17. september
Start med lunsj

Onsdag 18. september
Hel dag, befaring

Torsdag 19. september
Hel dag – slutt kl. 15
Faglig program for fagdagene under arbeid.
Det vil også bli historiefortelling om kloster, kirker og hotellet.

Reisealternativer for dem som reiser hjem torsdag:
Til Oslo
Buss til Voss, tog kl. 18 i Oslo kl. 22.30.
Egen bil ca. 5 timer
.
Til Bergen
Båt kl. 16.15 til Norheimsund, videre til Bergen,
fremme kl. 19

Turisttur etter fagdagene
19. september, ettermiddag
Fagdagene er over og nå er det tid for å slappe av!
Kos dere i bassenget – badstuen eller ute i hagen ‐ før dere går til middag.
Overnatting og middag på Hotel Ullensvang
Boende gjester har følgende inkludert i oppholdet: • Gjester i enkeltrom får bo i dobbeltrom (dobbelt‐ som enkeltrom)
• Gratis parkering • Inngang til «Ullensvang Bad» med oppvarmet inne‐ og utebasseng med tilhørende svømmekanal
(88 meter), fasiliteter som vannsofamassasje, panorama sauna, boblebad og oppvarmede relax‐senger • Fitnessrom
med moderne fasiliteter • Tilgang til hotellets mange salonger og fjordterrasse • Mulighet for å reservere følgende
aktiviteter før eller under opphold (timeleie): innendørs tennis‐ og squashhall, golfsimulator.

20. september
På tide å dra hjem!
Men vi drar ikke direkte hjem når vi først er i et av verdens
mest populære reisemål #The Fjords# med Nærøyfjorden
som er på Unesco verdensarv‐liste – og Flåmsbana – som
besøkes av folk fra Japan, Brasil, Australia og USA – bare
for å se dette:
kl. 08.00

Frokost
Buss fra Hotel Ullensvang til Voss – via
Stalheimskleiva og ned til Gudvangen

Kl. 11.30

Cruise på Nærøyfjorden fra Gudvangen til Flåm

Kl. 13.30

I Flåm
Nå har dere tid til lunsj, eller bare rusle rundt i
denne populære bygda.
Ta en titt inn i Rallarmuseet – Lei en Elbil og
besøk Stegasteinen – hva med en rib‐safari på
fjorden? – tiden bare flyr når du er i Flåm!

Kl. 16.05

Toget går fra Flåm

Kl. 17.03

Ankomst Myrdal

Kl. 17.54
Kl. 22.35

Tog fra Myrdal til Oslo
Ankomst Oslo

Kl. 17.13 Tog fra Myrdal til Bergen
Kl. 19.55 Ankomst Bergen
Egen pris for turistturen

Mer informasjon vil etter hvert bli lagt ut på
www.gravplasskultur.no

