
Velkommen til Lillehammer

Lillehammer
Lillehammer ligger ved inngangen til Gudbrandsdalen og er stor nok til å
være en ordentlig by, og samtidig liten nok til å gi en koselig småbyfølelse.
Storgata med sin lave trehusbebyggelse er en opplevelse i seg selv.

Lillehammerregionen har en egen plass i hjertet hos mange
sportsinteresserte, takket være vinter-OL i 1994, et av norgeshistoriens
største og mest vellykkede idrettsarrangementer. Mange av de olympiske
anleggene er fremdeles i bruk og åpne for besøkende, noe som gjør
regionen til et mekka for vintersportentusiaster. 
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Flytider

Overnatting
Lillehammer hotel 
Med 1 time og 30 minutter fra Oslo Lufthavn er
Lillehammer et sentralt møtested enten det
gjelder møter, konferanser, ferier eller
weekender. Hotellet ligger i en stor privat park i
Lillehammer sentrum, og med gangavstand
mellom Maihaugen og Olympiaparken. Hotellet
har svømmebasseng, sauna, treningsrom,
gratis Wifi på hele hotellet og gratis parkering.

Trekk deg tilbake etter en aktiv dag og senk
skuldrene i våre komfortable rom. Vi har mer
enn 300 rom og suiter å tilby - alt etter hva som
passer deg best.

Lillehammer Hotel er et av de største
konferansehotellene på innlandet. Med over
300 gjesterom, 15 møterom, mer enn 2.400
kvadratmeter med messeareale og 36 dekar
stor tomt, har vi nesten uendelige muligheter til
å lage unike arrangement.

Programforslag
Fredag
10:30 - 12:45 Transfer med egne biler til
Lillehammer

13:00 - 14:00 Lunch på restaurant Nikkers

I hjertet av Lillehammer finner du
serveringshuset Nikkers. Nikkers baserer seg
på norske tradisjoner som kommer tydelig til

uttrykk i både miljøog utvalg av mat og drikke.
Her finner du et bredt utvalg av lunch og
middagsretter i varierte prisklasser.

18:00 - 19:00 Maihaugen, Langsomt ble
landet vårt eget

Ta steget inn i istida og opplev vårt lands
spennende historie.

Hele året

Tidspunkt 
Hele dagen

Denne populære utstillingen viser hverdagen til
menneskene som har levd her, fra istida og
fram til i dag.

Det drypper og sildrer når du går fra den
lysende blå isen og videre inn i steinalderen.
Her blir du møtt av helleristninger og får se
hvordan de første nordmennene lærte å dyrke
jorda.

Lys, lyd, lukt, bilder og modeller stimulerer
fantasien mens vi går framover i tid. Innimellom
vises filmer som gir deg bedre forståelse av
viktige hendelser og epoker.

Vi går inn i senmiddelalderen og en mørk tid
for Norge. Det uhyggelige møtet med
Svartedauden gjør sterkt inntrykk.

På din vei videre gjennom historien kjenner du
lukta av tjære rive i nesa når du passerer
båtbyggeren fra vikingtida. Det knirker i
plankene når du går over brygga i Lofoten.
Kroppen ristes når torpedoen sprenges, mens
blikket er rettet mot hverdagslivet under andre
verdenskrig.

Med rytmene til Rolling Stones går du gjennom
etterkrigstida.Så kommer velstandsperioden
hvor det som tidligere var luksus blir

dagligdags. Her får du et morsomt gjensyn
med den populære Bobla. Bilen har blitt
allemannseie og forandrer folks levevaner.

Slutten av ustillingen leder inn i din egen
framtid gjennom Det stille rommet. Det er skapt
av bilder av Jakob Weidemann og Carl Nesjar,
musikk av Arne Norheim og dikt av Rolf
Jacobsen.

19:00 - 22:00 Middag i Gjestestua på
Maihaugen

Gjestestua er en tømmerstue fra Skjåk fra
1700-tallet. Her er det langbord og
klebersteinspeis og en hyggelig atmosfære.
Gjestestua har 35 plasser. Velegnet til små
grupper.

Lørdag
08:00 - 09:00 Frokost i hotellets restaurant

10:00 - 11:30 Lillehammer Olympiske Bob
og Akebane

Den 1710 meter lange bobbanen har blitt en
populær aktivitet i Lillehammer området. Denne
gummiboben ligner et stort badekar og har
plass til 5-6 personer i tillegg til bobføreren.
Gummiboben kan nå en hastighet på 100 km/t,
og har en aldersgrense på 10 år med
foresatte.

11:30 - 12:00 Transfer tilbake til
Lillehammer

12:00 - 13:00 Lunch

Lunch på en trivelig restaurant i sentrum av
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Lillehammer

13:00 - 16:00 Tid på egenhånd

Lillehammer har vært en møteplass for handel
helt tilbake til 1300-tallet med Mesnaelva som
en viktig ferdselsåre og medvirkende årsak til
kjøpestedsrettighetene i 1827 og bystatus i
1842.

Lillehammer Sentrum er kjent som en UNIK by
med sitt sjarmerende handelsmiljø, rike
kulturliv og sin herlige lune atmosfære. Den
gamle trehusbebyggelsen gjør at gågata er
byens hovedpulsåre. Moderne og spennende
butikker finner du i hele sentrum, og byen har
flere spesialforretninger og et variert vareutvalg
innen tekstil, sko, sportsutstyr, smykker, ur,
interiør, blomster, apotek og velvære. I
sentrum finner du også husflidsprodukter,
vinmonopol og dagligvare i tillegg til et bredt
utvalg av tjenestetilbud, gallerier, museum og
mange gode cafeer og resturanter.
Lillehammer er en levende og pulserende by
med mange spennende arrangementer, både
lokale, nasjonale og internasjonale. Det er alltid
noe å oppleve i Lillehammer Sentrum.

18:45 - 19:00 Transfer

Kort busstur fra hotellet til Telemarkstunet.
Alternativt er det en fin gåtur opp til bunnen av
Lysgårdsbakken. Derfra tar vi skiheisen opp til
toppen og Telemarkstunet

19:00 - 22:00 Middag på Telemarkstunet

Alle veier fører til Kanthaugen, enten man
velger å ankomme med stolheis fra bunnen av
Lysgårdsbakkene, med bil, buss, kanefart eller
til fots.

Tunet består av åtte forskjellige bygninger og
er satt opp som et gårdstun. Skumringstimen

ute på stabburshella med lys tent både ute og
inne er uimotståelig og trolsk.

Søndag
08:00 - 10:00 Frokost i hotellets restaurant

11:00 - 12:30 Norges Olympiske Museum

Norges Olympiske Museum er en hyllest til
idretten, til bragder og helter, til den olympiske
idé og til folkefesten i -52 og -94.

Norges Olympiske Museum er et spennende,
nytt og interaktivt museum. Museet er bygget
opp rundt autentiske gjenstander fra den
rikholdige norske olympiske historien.

Museet viser Norge som vertsnasjon for to
olympiske vinterleker med folkefest og norske
idrettshelter. I tillegg vises deler av den
internasjonale OL-historien fra antikken og
frem til vår tid. Paralympics og Ungdoms-OL er
presentert i utstillingen.

12:30 - 13:30 Bryggerikjelleren

Med over 30-års erfaring er Bryggerikjelleren
Lillehammers beste biffhus. Restauranten
ligger i en gammel Bryggerikjeller fra 1855 hvor
den da ble brukt til lagring av bryggeriets
øltanker. Restauranten består av tre saler og
rommer 160 gjester med en stilfull bar i midten.
Dette blir det perfekte møtepunktet for et bedre
måltid med drikke i et voksent miljø. Det er
lyddempet, intimt- og koselig i våre lokaler.

Vår vinkjeller er godt assortert med 150
forskjellige viner fra hele verden og vi tilbyr
vinsmaking i vår vinbar hvor man kan smake
opp til 20 ulike typer vin på glass. På
Bryggerikjelleren får du også servert den
perfekte Gin Tonic. Med 35 typer Gin og flere
Tonics har vi det største utvalget på
Lillehammer og vi smaksetter din Gin Tonic

med aromatiske råvarer alt etter preferanse.

13:30 - 14:30 Transfer

Dere fortsetter tilbake til Oslo
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Hotell

Mølla Hotell

I 1991 var Lillehammer Aktiemølle den eneste
gjenværende møllebygningen i distriktet. Etter
over 130 års mølledrift ble den innhentet av
den moderne tids krav til effektivitet og
sommeren 1991 malte mølla for siste gang. Vi
har bestrebet oss på å skape et hotell som
kombinerer tradisjon og særpreg med dagens
krav til komfort og service. Den 36 meter høye
bygningen rommer 58 forskjellige kornkammer.

I mølledriftens storhetsdager var Lillehammer
kjent for sine mange vannposter. I dag finner
du byens høyeste vannpost, Toppen Bar,
under kornsiloens glasskuppel. Det er kanskje
dristig å kalle Toppen Bar en vannpost, men vi
vil gjerne at den skal fungere slik de gamle
vannpostene gjorde; som et uformelt treffsted.
Med utsikt mot Lysgårdsbakkene, er det narlig
at tema på Toppen Bar er skihopp.

Vår restaurant Egon som ligger i det 145 år
gamle Kvernhuset er også vel verdt et besøk.
Halvannen meter tykke gråsteinsmurer, solide
bjelkelag, kvernsteiner og redskaper fra
mølledriftens dager skaper en helt spesiell
atmosfære. Her kan du sitte i avskjermede og
lune kroker og beundre interiør og bygningens
historie.

Restauranter

1847 Brenneriet

Med helt nye lokaler og nytt konsept ble 1847
Brenneriet ferdig i desember 2016. 1847
Brenneriet er uhøytidelig og lett tilgjengelig- for
alle, til en hver tid. Menyen består av både
store og små retter og med vårt splitter nye

bestillingssystem kan du som gjest med et
tastetrykk bestille både mat og drikke uten at
servitøren er der. Kom og smak på en av våre
nye øltyper i en av våre barer eller bare nyte
den flotte atmosfæren.

Utflukter

Norsk Vegmuseum

Norsk vegmuseum er et av Norges største
teknisk industrielle museum. Museet har flere
tusen kvadratmeter innendørs utstillinger, en
stor museumspark og en unik over 200 meter
lang bergtunnel med fjellsprengningshistorie.

Museet er svært populært hos alle som har
interesse for store maskiner, biler, motorsykler
og veghistorie.

Alternativer
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