Opplevelseshotell i Hallingdal
GRUPPEREISER FOR SENIORER

Fra skifabrikk til hotell
Historien bak Pers

I 1949 besluttet Per Herbrand
Rustberggard å legge ned
skifabrikken sin. Skifabrikken ble
ominnredet til ungdomsherberge
med seks sovesaler/rom og
en peisestue. I privatboligen,
bygget i 1946, innredet de første
etasje til hjemmebakeri og kafé.
Kona Oline stod for driften av
ungdomsherberget og kafeen.
Per Herbrand Rustberggard
arbeidet som byggmester på
Gol frem til begynnelsen av
60-tallet. Alt i 1954 stod et tilbygg
til kafeen ferdig. Etter hvert som
turisttrafikken økte gjennom
50-årene og kravet til standard
og komfort steg i takt med
lønnsøkningen, begynte tanken
om å bygge et hotell å melde seg.
Det første byggetrinnet sto ferdig
i 1964 og Pers Hotell var på ca.
2.000 m2 og hadde 62 senger.

Pers Hotell i dag er et komplett
opplevelseshotell med barer,
restauranter
og
moderne
konferansefasiliteter. Tropicana
Badeland er et eldorado for
store og små barn. Det er alltid
sydentemperatur i luft og vann
og kalde forfriskninger i baren. Ta
med gode venner til hygge i Pers
Bowling. Les en god bok i vårt
bibliotek, ta et slag Shuffleboard
eller biljard. En småbyferie i
den trivelige bygdebyen Gol er
et ideelt utgangspunkt for en
rekke utflukter og opplevelser.
I gangavstand fra hotellet ligger
kjøpesenteret Kremmartunet,
hvor du finner et rikt utvalg av
butikker i handlegata.

God mat og drikke, dans og gode opplevelser.
Vi skreddersyr et program etter deres ønske!

Et uformelt førsteklasses opphold
Samvær med nye og gamle venner

FORSLAG TIL PROGRAM:
DAG 1
kl 09.00		
Avreise fra avtalt sted
kl 12.30		
Lunsj (underveis eller på Pers Hotell)
kl 15.30		
Innsjekking
kl 18.30 		
Hotellsjefens velkomst og servering av velkomstdrink
kl 19.00 		
Middag i Restauranten
kl 20.30 		
Kaffe og dans i Restauranten
FORSLAG TIL PROGRAM:
DAG 2
kl 06.30 – 08.30
Morgenbad i Tropicana for de morgenfriske
kl 07.00 – 10.00
Frokost i Restauranten
kl 10.00		
Avreise til deres utvalgte utflukt
		
Alternativt dagen til fri disposisjon i bygdebyen Gol.
kl 12.30 – 13.30
Lunsj i Restauranten på hotellet
kl 19.00		
Middag i Restauranten
kl 20.30 		
Kaffe og dans i Restauranten
FORSLAG TIL PROGRAM:
DAG 3
kl 06.30 – 08.30
Morgenbad i Tropicana for de morgenfriske
kl 07.00 – 10.00
Frokost i Restauranten
kl 10.00		
Avreise til deres utvalgte utflukt
		
Alternativt dagen til fri disposisjon i bygdebyen Gol
kl 12.30 – 13.30
Lunsj i Restauranten på hotellet
kl 19.00		
Middag i Restauranten
kl 20.30 		
Kaffe og dans i Restauranten
FORSLAG TIL PROGRAM:
DAG 4
kl 06.30 – 08.30
Morgenbad i Tropicana for de morgenfriske
kl 07.00 – 10.00
Frokost i Restauranten
kl 10.30 		
Hjemreise
kl 12.30		
Lunsj i hotellet før avreise eller lunsjstopp underveis

Valgfrie utflukter
Langedrag Naturpark, Nesbyen

Fantastiske Langedrag er velkjent fra TV og er en av Norges flotteste utflukter.
Parken ligger i naturskjønne omgivelser ca 1.000 m.o.h. Hovedattraksjoner
er ulv, fjellrev, rein, gaupe, elg samt alle vanlige husdyr. Guidet omvisning og
lunsj. Lapskaus, tyttebær og hjemmebakte økologiske rundstykker. Kaffe og
Langedragsvafler m/rømme og syltetøy.
Utfluktsmålet befinner seg 53 km fra hotellet. Buss 55 minutter.
Priser: Buss t/r, lunsj og omvisning for grupper på
20-35 personer kr 585,- pp Minimum 36 personer kr 460,- pp

Vasetstølen, Røn

Fjelltur til Vasetstølen 830 m.o.h. på Vaset i Valdres. Vaset med sine fire flotte
årstider kan by på god mat og drikke i historiske omgivelser. Vasetstølen har et unikt
tun med bygninger fra 1700 og 1800 tallet. Vasetlunsjen består av en kjøttsuppe fra
Valdres, rømmegrøt med spekemat og saft, kaffe og te. Bussen kjører Valdresvegen
over Golsfjellet til Vaset med retur via Hemsedal og Holdeskaret med utsikt over
Hemsedal Skisenter og Fjellandsby.
Utfluktsmålet befinner seg 45 km fra hotellet. Buss 1 time og 10 minutter.
Priser: Buss t/r, lunsj og omvisning for grupper på
20-35 personer kr 385,- pp Minimum 36 personer kr 265,- pp

Bjørneparken, Flå

“Berte Skrukkefyllhaugen” guider oss gjennom parken. Forteller historier om
Vassfaret og hvordan livet i Flå var for 100 år siden. Det serveres lunsj i Vassfarhallen
(Vassfarsodd m/Bertebrød og mjørdursaft, varme bjørnebær på is og kaffe/te/vann)
I omvisningen opplever du mating av bjørn og elg.
Bjørneparken ligger ved Rv7 50 km fra hotellet. Buss 45 minutter.
Priser: Buss t/r, lunsj og omvisning for grupper på
20-35 personer kr 540,- pp Minimum 36 personer kr 410,- pp

Flåmsbana, Flåm

Avreise med buss fra Gol til Flåm ca kl 07.30. Togturen Flåm-Myrdal-Flåm tar
ca 2 timer. Lunsjbuffet på Fretheim Hotel, Flåm. Hjemreisen går via AurdalLærdalstunnelen-Hemsedal med stopp på Utsikten. Tilbake ca kl 17.30.
Utfluktsmålet befinner seg 140 km fra hotellet. Buss 2,5 timer.
Priser: Buss t/r, lunsj og omvisning for grupper på
20-35 personer kr 515,- pp Minimum 36 personer kr 350,- pp
Tillegg for billett med Flåmsbana er kr 590,- pr person alternativt båttur på
Nærøyfjorden.

Cruise på Nærøyfjorden, Flåm

Avreise med buss fra Gol til Flåm eller Gudvangen. Båtturen tar 1 t og 30 minutter
med Helelektrisk Katamaran. Utflukten følger samme reiserute med buss som ved
Flåmsbanen. Lunsj på Gudvangen Fjordtell.
Utfluktsmålet befinner seg 140 km fra hotellet. Buss 2,5 timer.
Priser: Buss t/r, lunsj ved Gudvangen Fjordtell
20-35 personer kr 460,- pp Minimum 36 personer kr 295,- pp
Tillegg for båtturen: kr 495,-

Blaafarveverket, Modum

Avreise ca kl 08.30.
Historisk utstilling, omvisning og lunsj på Værket, Haugfosstråkka-Kroa-NyfossumDen Blå Butikk.
Priser: Buss t/r, lunsj og omvisning for grupper på
20-35 personer kr 620,- pp Minimum 36 personer kr 455,- pp

Hadeland Glassverk, Jevnaker

Omvisning av produksjon og butikker, påfulgt av 2 retters lunsj.
Kan også benyttes som lunsjstopp ved ankomst- eller avreisedag.
Utfluktsmålet befinner seg 140 km fra hotellet. Buss 2 timer.
Priser: Buss t/r, lunsj og omvisning for grupper på
20-35 personer kr 520,- pp Minimum 36 personer kr 350,- pp

Pers Hotell as • N-3550 Gol
www.pers.no

Tel 3202 3000
Fax 3202 3001
pers@pers.no

PRISER 2019 pr person i dobbeltrom - 4 dager
inkl. måltider			
20-35 personer 			
Minimum 36 personer 		
Tillegg for enkeltrom 		
Ekstra døgn			

Med buss t/r
kr 4.080,kr 3.665,kr 550,kr 770,-

Prisene inkluderer 4 dagers tur, 3 overnattinger med frokost, lunsj og middag, morgenbad
i Tropicana og musikk tilpasset aldersgruppen til dansen om kvelden. Prisene gjelder
midtuke med førsteklasses busstransport inntil 600 km tur/retur
Be gjerne om tilbud på skreddersydde utflukter.
Ta kontakt med salgsleder Thore Bakke på telefon 9077 9600, alternativt Pers Hotells
sentralbord på telefon 3202 3000.
Henvendelser pr E-post kan sendes til: bakke.thore@gmail.com

Lik oss og vinn opphold:
www.facebook.com/pershotell

Avstander Pers Hotell til:
Eidfjord 		
Flåm 		
Oslo 		
Gardermoen
Larvik 		
Bergen 		

138 km
145 km
170 km
175 km
260 km
300 km

