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VERDENSARV 
Rjukan - Notodden  

Industriarv  / /  UNESCO

KRIGSHISTORIE 
Tungtvann / /  Vemork  

Sabotasjeaksjoner

NATUR 
Gaustatoppen  

Hardangervidda

O PPLEV ELSER 
Krossobanen  
Klatreparken
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OPPLEVELSER SOM GIR MINNER FOR 
LIVET

RJUKAN ER UNESCO VERDENSARVBYEN MED  
DE STORE FORTELLINGENE, DE UNIKE  
ATTRAKSJONENE, OG DE FANTASTISKE  
NATUR- OPPLEVELSENE. 

 
Ved siden av byens ledende rolle i industrialiseringen av 
Norge, er kampen om  tungtvannet, de berømte 
sabotasjeaksjonene på Vemork, og Gaustatoppen unike 
for byen.
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RJUKAN  
KLASSETUR

Våre klasseturer inneholder læring, opplevelser 
og attraksjoner, aktiviteter, guiding og personlig  
oppfølging. Vi har anledning til å skreddersy hele 
eller deler av turen etter deres ønsker.

En vellykket klassetur er et balansert innslag av 
læring, spennende opplevelser, nye erfaringer og 
utfordringer, og tid til sosial samvær - til sammen 
gir det elevene minner for livet. Vi anbefaler å 
være tidlig ute med å bestille på ønsket tidspunkt.
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PROGRAM

10.00 
Gaustabanen

11.00 
Gaustatoppen  

m /  guide

14.30 
Rjukan 

Klatrepark

14.00 
Krossobanen

18.00 
  Middag

DAG 1 -  G A U S TAT O P P E N ,  G A U S TA B A N E N ,  K R O S S O B A N E N &  
R J U K A N  K L AT R E PA R K



DAG 1
VELKOMMEN TIL RJUKAN!

R
jukan E

vents

Vi møter dere ved ankomst og ønsker velkommen til Rjukan, og orienterer om besøket.

Vi starter dagen med Gaustabanen. Banen tar dere med på en spektakulær reise inne  i 
Gaustatoppen, opp til øvre stasjon. Gaustabanen har 40 graders helning - ganske  så 
spennende! Gaustatoppen (1883 m.o.h.) er et av landets vakreste fjell og har en fantastisk  
utsikt. På klarværsdager kan dere se 1/6 av landet, noe som er helt unikt i Norge. På 
Gaustatoppen blir det guiding i det «hemmelige» NATO- anlegget på toppen.

Krossobanen er Nord-Europas eldste og mest originale to-tausbane i ordinær drift, og tar 
dere til Gvepseborg og  Hardangervidda- platået. Gvepseborg er et flott utsiktspunkt med en 
spennende historie. Her flyktet sabotørene innover vidda... På Gvepseborg er Rjukan 
Klatrepark lokalisert. Klatreparken er en morsom aktivitet og fysisk avkobling som elevene 
setter stor pris på. Til middag blir det grillede burgere basert på lokale råvarer. Vegatar og 
glutenfritt er tilgjengelig.
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PROGRAM
DAG 2  -  S A B O T Ø R E R ,  V E M O R K  O G  U N E S C O

09.00 
  Avreise

09.30 
 Sabotørruta 

m/ guide

14.00 
  Vemork m/ 

omvisning 

17.00 
  Avreise fra 

Vemork 

18.00 
  Middag



DAG 2 R
jukan E

vents
SABOTØRRUTA, VEMORK, UNESCO 

Dagen starter med en god frokost før avreise til Rjukan Fjellstue. Her starter Sabotørruta, kjent 
fra den berømte tungtvannsaksjonen. Dere blir guidet gjennom fotturen som er 9,4 km lang.

Sabotørstien er godt merket, med noe litt brattere nedstigninger mot slutten. Siste etappe 
går over broen, og ikke ned i juvet. Turen ender opp på Vemork. 

Vel fremme blir det besøk på Norsk Industriarbeidermuseum på Vemork - en reise  tilbake til 
industraliseringen av Norge, rallaren, arbeidernes rettigheter, kampen om tungtvannet, 
sabotasjeaksjoner og norske motstandshelter. Det blir omvisning i den nyåpnede 
Tungtvannskjelleren, der den verdensberømte sabotasjeaksjonen fant sted.

Middagen er egenlaget pizza basert på lokale råvarer. Vi forbereder bunn og  ingredienser, og 
elevene er med å lage og kan selv velge hva de ønsker å ha på pizzaen. Pizzaen stekes i  
våre pizzaovner.
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DAG 3
UNESCO VERDENSARVBYEN

Etter en god frokost er det klart for guidet spasertur i Rjukan sentrum med fokus på UNESCO 
verdensarven. Turen har en varighet på ca 1 time hvor elevene underveis får lære mer om 
Rjukan-Notodden industriarv.

Turen avsluttes med besøk i byens flotte badeland. Etter mye utendørsaktivitet gjør det godt 
med et besøk til Rjukanbadet. Med bassenger, vannsklie, stupebrett, velværeavdeling og 
egen uteavdeling,  er Rjukanbadet populært blant lokale, hyttefolk og turister. 

Så er det tid for avreise - med mange opplevelser, inntrykk og erfaringer med seg på veien 
hjem.

R
jukan E

vents
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PROGRAM

 09.00 
Byvandring i 

verdensarven

11.00 
   Lunsj

11.30 
Rjukanbadet 

14.00 
  Avreise fra 

Rjukan 

DAG 3 -  V E R D E N S A R V  O G  R J U K A N B A D E T
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Tillegg for buss t /r  Rjukan (hvis gruppen ikke har egne  
busser/biler). Pris beregnes på bakgrunn av hvor dere  
bor.

Priseksempel: Oslo - Rjukan tur/retur med 40 
personer:  kr  590,- per deltaker

Tillegg for interntransport på Rjukan mellom  
attraksjonene: 
kr  490,- per deltaker (fastpris).

2.390,-

Inkl. alle måltider

Fra
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Frokost, lunsj og middag under oppholdet

Overnatting i rom for 2 - 4 personer. Inntil tre voksne i enkeltrom. Tillegg  
kr 440,- per natt for ytterligere voksne i enkeltrom. 

Attraksjoner, aktiviteter og guiding

Hva er inkludert

Personlig oppfølging under turen
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Rjukan Events

Rjukan Events er et selskap med lokal tilhørighet. Vi har ansatte og guider med lokal erfaring og  
tilstedeværelse under hele oppholdet. Vi strekker oss langt for at klasseturen skal gi elevene et 
minne for livet. Rjukan-guttene Morten Sørensen (daglig leder) og Rune Stang og etablerte og drifter 
selskapet.
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Kontakt  
oss

A DRESSE 
Villaveien 32, 3660 Rjukan 

TELEFO N 
960 16 961 / 908 54 358 

E- POST 
post@rjukanevents.no


