Program 2021

Rjukan Events

Klassetur RJUKAN

Verdensarv

Krigshistorie

Natur

Rjukan - Notodden
Industriarv // UNESCO

Tungtvann // Vemork
Sabotasjeaksjoner

Gaustatoppen
Hardangervidda

Klassetur til Rjukan
er en spektakulær
opplevelse som gir
minner for livet.
Rjukan er UNESCO verdensarvbyen med de
store fortellingene, de unike attraksjonene, og
de fantastiske naturopplevelsene.

Rjukan er et populært valg for norske skoleklasser.
Rjukan-Notodden industriarv er den mest omfattende
av åtte norske objekter på UNESCOs verdensarvliste. Vi
kan nevne industrialiseringen av Norge, kampen om
tungtvannet, mange unike attraksjoner i kort avstand,
og den fantastiske naturen.

KLASSETUR Velg pakke
Ulike pakker gir valgfrihet med tanke på hva

klassetur innebærer en andel læring, mye godt

klassesturen skal ha av innhold. Ved spesielle

samvær og samhold, spennende opplevelser og

ønsker eller behov skeddersyr vi gjerne hele

nye erfaringer, litt å strekke seg etter - og minner

eller deler av turen.

for livet!

Skoleturer med balansert innslag av læring,
aktiviteter, attraksjoner, gode måltider og tid til å
fordøye inntrykkene, er ofte oppskriften på suk‐
Rjukan Events

sess. Vi har satt sammen tre ulike pakker som vi vet
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er populære, og vi gjør dessuten tilpasninger i tråd
med deres ønsker. Det er best å være ute i god tid,
slik at det blir god tid til planlegging. En vellykket

www.rjukanevents.no

Kr 3.900,per person

KLASSETUR
Pakke 1
Velkommen til Rjukan! Dere bor i sentrum av
byen med kort avstand til en rekke av byens

Transport t/r Rjukan kommer i tillegg.
Priseksempel: kr 500,- t/r Oslo ved 40
elever, kr 1.000 ved 20 elever

attraksjoner og tilbud.

Vi ønsker velkommen ved ankomst Rjukan. Dere
får servert god lunsj i hyggelige omgivelser, med
orientering om besøket på Rjukan og programmet
for dagen.

PROGRAM - DAG 1

Etter lunsj blir det guidet spasertur gjennom deler
av verdensarven. Turen går fra Rjukan sentrum til

11:00

Velkommen

11:15

Lunsj

13:00

Krossobanen

13:30

Rjukan Klatrepark

Krossobanens nedre stasjon (1,5 km, 45 min). Vel
fremme tar dere Nord-Europas første to-tausbane
til

Gvepseborg

og

Hardangervidda-platået.

Gvepseborg er et fantastisk utsiktspunkt med mye
spennende historie.
På Gvepseborg skal elevene få testet seg I Rjukan

16:00

Middag - Krosso Fjellstue

Klatrepark - et eldorado for fysisk utfoldelse med
ruter og utfordringer knyttet til Rjukans unike

Avreise m/ Krossobanen

historie. Klatreparken er gøy for elevene og noe
som settes pris på!

Etter klatringen blir det middag på kanten av
stupet på Krosso Fjellstue med panoramautsikt til
Rjukan og Gaustatoppen. Etter middag kan dere ta
taubanen eller gå stien som svinger seg under - der
sabotørene flyktet etter tungtvannsaksjonen.
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18:00
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PAKKE 1
Dag 1

Klasseturen har UNESCO-guiding, Krossobanen og Rjukan Klatrepark på programmet den første dagen.

Rjukan Events

På ettermiddagen blir det middag med fantastisk utsikt utover Vestfjorddalen og Gaustatoppen.
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KLASSETUR
Pakke 1
Dere skal besøke noen av Rjukans største

PROGRAM - DAG 2

attraksjoner - Gaustatoppen, Gaustabanen,
Vemork og tungtvannskjelleren!

09:00

Avreise til Gaustatoppen

10:00

Gaustabanen

Dagen starter med en god frokost, deretter er det
avreise med buss som tar dere til nedre stasjon på

10:30

Gaustatoppen

Gaustabanen. Banen tar dere med på en utrolig
reise inn i Gaustatoppen, og opp til øvre stasjon.

11:30

Gaustabanen ned
Gaustatoppen (1883 m.o.h.) er et majestetisk fjell

12:00

Lunsj

13:00

Vemork

14:30

Tungtvannskjelleren

16:00

Avreise fra Vemork

med fantastisk utsikt. På klarværsdager kan dere se
1/6 av landet. Er dere heldige er Gaustahytta åpen
for en nystekt vaffel. På turen er det viktig å ha med
seg varme klær.
Returen med Gaustabanen har 40 graders helning
nedover i følge med litervis av rennende vann -

Middag

ganske spennende! Ombord i bussen igjen blir det
lunsjpakke på turen til Vemork.
Et besøk på Norsk Industriarbeidermuseum på
Vemork er en reise tilbake til industraliseringen av
Norge, rallaren, arbeidernes rettigheter, kampen
om tungtvannet, sabotasjeaksjoner og norske
motstandshelter. Det blir i tillegg omvisning i
tungtvannskjelleren, der den verdensberømte
sabotasjeaksjonen fant sted.
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17:00
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PAKKE 1
Dag 2

Denne dagen går turen med Gaustabanen inne i fjellet og opp til fantastisk utsikt på Gaustatoppen.

Rjukan Events

Turen går deretter til Vemork med besøk på Norsk Industriarbeidermuseum og omvisning i Tungtvannskjelleren.
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KLASSETUR
Pakke 1
Camp Rjukan byr på aktiviteter og oppgaver

PROGRAM - DAG 3

som krever samarbeid og samhold. Turen
avsluttes med besøk i byens flotte badeland.

09:00

Camp Rjukan

11:00

Rjukanbadet

Det er tid for utfordrende og lærerike aktiviteter og
oppgaver i Camp Rjukan. Hva har elevene lært un‐

Avreise fra Rjukan

der oppholdet på Rjukan? Vi tester nye kunnskaper
og ferdigheter på en morsom måte.

Etter et par timer med utendørs aktivitet er det
alltid godt å besøke Rjukans eget badeland. Med
bassenger, velværeavdeling og egen uteavdeling,
er Rjukanbadet er populært sted for både lokale,
hyttefolk og turister. Det er også vannsklie og
stupebrett for litt fart og spenning.
Etter et avslappende bad er det tid for avreise mange opplevelser og erfaringer rikere. For de som
skal reise med Rjukanekspressen er det busstopp
nær Rjukanbadet.

Rjukan Events

13:30
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PAKKE 1
Dag 3

Det er tid for utfordringer. Camp Rjukan byr på spennende aktiviteter og oppgaver for elevene.
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Avslutningvis blir det besøk til Rjukanbadet - byens flotte og moderne badeanlegg.

08

