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Operahuset

Kon-tiki Museet

Oplev den utrolige bygning på en guidet rundtur, hvor
du både hører om den spektakulære arkitektur og får
et kig ind til livet bag scenen. Her opføres internationalt kendte forestillinger og der gives koncert på tre
forskellige scener. Smut også en tur op på taget og nyd
udsigten over Oslo og fjorden.

I 1947 stævnede balsa-flåden Kon-Tiki ud fra Peru for
så, 8.000 km. og 101 dage senere, at blive skyllet i land
i Polynesien. Om bord på flåden var bl.a. Thor Heyerdahl,
og han er den gennemgående figur på museet, der også
har udstillinger om andre ekspeditioner.
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Akershus Fæstning

Vigelandsparken

Akershus er et af de mest betydningsfulde fæstningsværker i norsk historie. Det blev oprindeligt bygget som
et middelalderligt slot, og den mere end 700 år gamle
borg har overlevet adskillige belejringer, men faldt
aldrig. Gå en tur på de gamle brosten og føl historien.

Vigelandsparken er en af Norges mest besøgte attraktioner med over en million gæster hvert år. Her kan du
se mere end 200 skulpturer skabt af Gustav Vigeland (f.
1869), der også selv designede selve parken - et imponerende syn og et hyggeligt udflugtsmål. Åben året rundt.

Foto: VisitOSLO/Matjaz Intihar

Foto: VisitOSLO/Thomas Johannessen

Kom med bag kulisserne

Giv agt - fjender forude!

Oplev den enestående ekspedition!

Foto: VisitOSLO

Skulpturer i verdensklasse!
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Frammuseet

Holmenkollen

Fram, verdens stærkeste træskib, var det første skib i
Norge bygget specielt for polarforskning. Hun blev brugt
på tre vigtige ekspeditioner (1893-1912). Gå om bord
og se hvordan besætningen levede på de koldeste og
farligste steder på jorden: Arktis og Antarktis.

På Holmenkollen finder du både skimuseum, skihoptårn, ski-simulator, café og smuk panoramaudsigt over
Oslo. Det tilhørende skianlæg, som byder på skiløb om
vinteren, blev i 2011 ombygget til ski-VM, og er i dag et
af verdens mest moderne skihop- og langrendsanlæg.

Foto: VisitOSLO

Foto: VisitOSLO/Frode Sandbech

Sejl med til Arktis og Antarktis!

En usædvanlig udsigt venter!
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Sightseeing i Oslofjorden

TusenFryd

Oplev den fantastiske Oslofjord, som den ser ud fra
søsiden. Slap af om bord og nyd et guidet cruise på
fjorden, omgivet af skær, idylliske bugte og små øer
med sommerhuse. På turen kommer du også forbi det
imponerende og smukke operahus.

TusenFryd byder på mere end 30 forlystelser, mange
sjove spil, hyggelige butikker og spisesteder. Her er sjov
for alle størrelser, masser af rutsjebaner, radiobiler,
karruseller, ballongynge, 4D eventyr og meget mere. I
højsæsonen kan du også boltre dig i det store badeland.

Foto: VisitOSLO/Thomas Johannessen

Foto: VisitOSLO/Andrew Parker

Idyl for alle pengene!

En park - tusind muligheder!
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Naturhistorisk Museum

Vikingeskibsmuseet

Det naturhistoriske museum i Oslo danner rammen om
både Zoologisk Museum, Geologisk Museum, botanisk
have og drivhuse. Her møder du dyr fra hele verden og i
“Øglehallen” finder du dinosaur-udstilling. Her er spændende viden, sjov og historie for både børn og voksne.

Et af de udstillede skibe er Gokstadskibet, der oprindeligt blev bygget i år 900. Det er 23 m. langt og 5 m.
bredt, og om bord var der plads til 34 af den tids mest
frygtede mænd. Skibet er meget velbevaret, og når du
ser på det, fornemmer du klart historiens vingesus.

Foto: VisitOSLO

Foto: VisitOSLO

Blomster, T-Rex og alverdens dyr!

Kom med tilbage i tiden

Shopping i
verdensklasse
Oslos store, flotte indkøbsgade, Karl Johan, byder
på en skøn blanding af kendte mærkevarekæder og
designbutikker med et mere eksklusivt udvalg. Går
du ned af de mange sidegader, vil du finde små, sjove
specialbutikker med unikke varer og lokale designervarer.
Du skal også opleve stemningen på Aker Brygge, det
tidligere værftsområde langs havnen. Bryggen summer i
dag af liv og huser lækre, trendy og spændende butikker
og over 30 restauranter og barer.

Rejser I som
gruppe?
Vi har mange gode forslag, når I er en gruppe, der skal
til Oslo. Du rejser måske med dit firma, dit sportshold,
din skole eller din klub. Vi kan altid hjælpe med at lave
et spændende, sjovt og lærerigt program. Vi lytter også
meget gerne, hvis du selv har et forslag til en tur, det er
bare at ringe eller skrive og høre nærmere.
Du kommer altid til at tale med en, der selv har erfaring
med at rejse. En gruppe hos os består af mindst 20
personer, maks. antallet er helt op til dig.
Kontakt os på salesdenmark@stenaline.com
eller tlf. 96 200 250.
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