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Inbjudan 

Program (med reservation för ändringar)

Söndag 22 oktober (-/-/M)
Vi samlas under dagen i Karlstad för gemensam 
färd i buss till Oslo. (deltagarlista skickas ut efter 
anmälan för ev samåkning till Karlstad.) 
Incheckning på hotell
Middag på hotellet 

Måndag 23 oktober  (F/L/M)
Oslo -Lillehammer                                                                                                                                    
Frukost på hotellet före utcheckning
Guidad sightseeing i Oslo med ett besök i Vige-
lands spännande skulpturpark med 200 skulptu-
rer i brons, granit och järn samt besök på Vikinga-
skeppsmuseet. 
Möte med Norges Bondelag i Oslo för att höra om 
norskt lantbruk. 
Efter lunch går färden norrut mot Lillehammer. 
Incheckning på hotell för middag och övernatt-
ning

Tisdag 24 oktober  (F/L/M)
Lillehammer – Öyer   
Frukost på hotellet sedan resa som går förbi 
Olympiastadion och vidare till Maihaugens Fri-
luftsmuseum där det historiska lantbruks Norge 
visas. https://maihaugen.no/
Lunch och därefter besök på Genos försöksstation 
i Öyer. Geno är Norges avelsorganisation för Norsk Röd - ett 
kooperativ som ägs av 11.000 mjölkbönder för att forska och 
utveckla norsk avel på den egna rasen. Geno har dotterbolag 
i Italien och England och exporterar till bland annat USA, Hol-
land, Irland m.fl
Studiebesök på ett större mjölkkooperativ med 
Norsk Röd.
Åter till hotellet i Lillehammer för middag och 
övernattning

Onsdag 25 oktober      (F/L/-)
Lillehammer – Oslo/Karlstad                                                                                                  
Frukost på hotellet.
Utcheckning och återfärd mot Oslo/Karlstad
På vägen görs ett besök på en mjölkgård med 
Norsk röd. Nybyggt stall med robot. De har även 
köttproduktion och turism på gården.
Lunch före avresa mot Sverige 

  

Pris: 10 700 kr per person/del i dubbelrum 
(tillägg enkelrum 1 250 kr)  
I priset ingår Buss från Karlstad, 3 övernattningar, inkl. 
frukost, 3 luncher, 3 middagar, studiebesök, entréer 
till övriga sevärdheter. Resefolder med information 
om resmålet och praktisk reseinformation till samtliga 
deltagare. 

Dryck, reseförsäkring, och avbeställningsskydd ingår 
ej. 
Anmälan snarast
senast 15 september - först till kvarn gäller. 
via kalendern på www.vxa.se 
Minsta antal deltagare är 20 personer.

  För mer information kontakta 
  kontakta  elin.jonsson@vxa.se

      Telefon 010-471 07 41   
   SMS      070-333 24 13 
 

 Följ med på Växa Sveriges

Resa till Norge
22-25 oktober 2017 
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