
 
Prisen inkluderer: 
 
• Guidet omvisning på Mammuthuset 
 
• Kringle og kaffe på Mammuthuset 
 
• Inngang og omvisning på Kirsten Flagstad museet 
 
• 2-retters lunsj inkl. en alkoholfri drikke på Staur gård og gårdshistorie 

 
•  

• Domkirkeodden med omvisning og gregoriansk minikonsert 

• 1 Flaske vann på bussen 

 

 
Prisen inkluderer: 
 
• Guidet omvisning på Mammuthuset. 
 
• Kringle og kaffe på Mammuthuset. 
 
• Inngang og omvisning på Kirsten Flagstad museet. 
 
• 2-retters lunsj inkl. en enhet alkoholfri drikke på Staur gård og 

gårdsfortel 
 

visning  

• Komfortabel busstransport fra Team Tour 

• 1 Flaske vann på bussen 

 

 

 

 

Opplev Kirsten Flagstad Museum, Domkirkeodden og Løiten Brænderi. 
 

Kirsten Flagstad var Norges største og av mange betraktet som verdens største operasopran. Vi besøker 

hjemmet hennes på Hamar hvor vi får høre hennes fantastiske historie - en norsk verdensstjerne. 

Domkirkeodden på Hamar er kåret til et av verdens vakreste museer og museet har også landets største 

museumsurtehage med over 400 ulike planter. I middelalderen ble de møtt til gregoriansk sang når de 

gikk til messe i katedralen i Hamarkaupangen. Vi vil møte musikkutdannede guider som vil formidle  

stedets historie gjennom en gregoriansk minikonsert.  

Løiten Brænderi ble etablert i 1885 for å produsere råsprit basert på potetleveranser. Det er ingen som vet 

når brennevinet kom til Norge for første gang men vi vet at det fantes akevitt i Norge i 1531 og ble den 

gangen kalt for «Aqua Vit» eller «livets vann» og som kan kurere det meste. 

Enmannsforestillingen «En Akevisitt» er Norges mest spilte teaterforestilling fremført mer enn 6000 

ganger. Det er en spennende vandringstur i akevittens historie gjennom spritproduksjonslokalene på Løi-

ten Brænderi hvor vi får høre om Akevittens positive og negative sider i samfunnet.  

Program:      

Kl 08:30 Avreise fra Ås Seniorsenter.   

Kl 10:00  Stopper vi på Nebbenes for rundstykker og kaffe. 

Kl 12:00 Omvisning Kirsten Flagstad Museum og det var i dette huset hun ble født 12. juli 1895. I dag er 

 dette et minnested rikt på gjenstander, foto og arkivalia fra hennes liv som verdensstjerne.  

Kl 13:30 Omvisning på Domkirkeodden med minikonsert. 

Kl 15:00  2 retters lunsj med kaffe på Løitens Cafe.    

Kl 16:15 Ser vi forestillingen en Akevisitt. 

Kl 17:30 Vi setter kursen tilbake til Ås. 

Kl 19:30 Ankomst Ås. 

       

 Avreise: Onsdag 22. mai 2019 

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

Pris på turen: Kr 1.195,- ved min. 30 deltakere. 
 
 
Prisen inkluderer: 
 
• Kaffe og rundstykker på Nebbenes. 
 
• Inngang og omvisning på Kirsten Flagstad museet. 
 
• Inngang og omvisning på Domkirkeodden. 
 
• 2-retters lunsj på Løitens Cafe. 

 
• Forestillingen en Akevisitt. 

• Komfortabel busstransport fra Team Tour. 

  

 Kr 1.130,- ved min. 35 deltakere. 

 Kr 1.085,- ved min. 40 deltakere. 
 

  
  

Bli med Ås Seniorsenter til  

DOMKIRKEODDEN OG LØITEN BRÆNDERI  


