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Pohjoismainen yhteistyö kasvaa ja kehittyy
Pohjoismaisilla karavaanipäivillä!
Nordisk Caravan Rådet NCR on tällä kertaa antanut
Norsk Bobil och Caravan Clubille haastavan tehtävän
järjestää Pohjoismaiset karavaanipäivät. Ensisijaisena
tavoitteenamme on edistää ja kehittää pohjoismaista
yhteistyötä. Sen me karavaanarit osaamme hyvin! «Yes we
can!» – niin sateella kuin paisteellakin!

Suurella ilolla ja ylpeydellä toivotan karavaanikansan tervetulleeksi Opplandin lääniin ja sen keskukseen – 30 000
asukkaan Lillehammeriin.
Järjestäjänä toimii Norsk Bobil och Caravan Club
(NBCC) ja parhaimmat jäsenyhdistyksemme. Olemme
ylpeitä siitä, että valitsemamme tapahtumapaikka
Norjan suurimman järven Mjøsan rannalla on yksi Norjan
kauneimmista paikoista. Paikalla on vuodesta 1856 asti
liikennöinyt Norjan vanhin siipiratasalus Skilbladner,.
Olette tervetulleita tutustumaan tähän osaan Norjaa,
jossa puhaltavat historialliset ja kansainväliset tuulet.
Riittänee mainita vaikka vuoden 1994 talviolympialaiset ja
Maihaugenin ulkoilmamuseo, jossa esitellään sadan
vuoden takaisia elinoloja ja -tapoja. Tällä kauniilla seudulla
on paljon tarjottavana karavaanarille!

Haluan toivottaa teille kaikille antoisia ja mieleenpainuvia Pohjoismaisia karavaanipäiviä täällä Lillehammerissa.
Pitäkää huolta toisistanne – ja erityisesti niistä uusista
harrastajista, jotka ovat vasta liittyneet meidän pohjoismaiseen karavaanariperheeseemme. Pitäkäämme mielessä,
että me kaikki olemme siitä vastuussa.
Onnea matkaan!
Karavaanariterveisin
Petter A. M. Nilsen
Norsk Bobil och Caravan Club
puheenjohtaja

Olen erittäin ylpeä siitä, mitä paikalliset Norsk Bobil och
Caravan Club jäsenyhdistykset ovat tehneet sen
eteen, jotta viihtyisitte mahdollisimman hyvin.
Toivottavasti arvostatte kaikkia näitä hienoja ihmisiä, jotka
ovat tämän tapahtuman vuoksi työskennelleet kovasti.
He ovat arvostuksen ansainneet! Osoittakaamme heille
karavaanereille ominaista hyväntuulisuutta ja kiitollisuutta.
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Tervetuloa Pohjoismaisille karavaanipäiville tänne
Lillehammeriin!
jolla ei ole merenrannikkoa tai maarajaa toisen maan
kanssa.
Lisäksi meillä on paljon metsää, joka muodostaa tärkeän
toimialan tällä alueella. Me ponnistelemme että alueen
puun hyödyntäminen muuttuisi tärkeämmäksi ja tuottoisammaksi kuin rakennusmateriaalina. Toivottavasti
ensi vuoden yhteiskokoontuminen tulee keräämään
runsaan osallistujamäärän. Järjestäjä takaa jännittävän ja
mielekkään ohjelmaan, ja vastaavasti Lillehammerilla on
tarjottavanaan paljon koettavaa myös tapahtuma-alueen
ulkopuolella.

Minulla oli ilo kuulla että Pohjoismaiset karavaanipäivät
järjestetään Lillehammerissa heinäkuussa 2019. Kaupunginjohtajana olen tietenkin erittäin iloinen tästä ja käytän
tässä yhteydessä mahdollisuuden toivottaa teidät kaikki –
osallistujat, näytteilleasettajat ja järjestäjät – sydämellisesti
tervetulleeksi Lillehammeriin!
Lillehammerilla on pitkäaikainen kokemus suurtapahtumien järjestämisestä, erityisesti kulttuurin ja urheilun
aloilla, sekä näiden lisäksi myös kansallisista ja kansainvälisistä konferensseista.
Meillä on paljon erilaisia esiintymispaikkoja sekä syvä
että monipuolinen asiantuntemus erilaisten tapahtumien
järjestämisestä. Opplandin lääni – mukaan lukien
Lillehammerin alue – on yöpymisten määrässä mitattuna
yksi Norjan suurimpia matkailu- ja turistikohteita, ja toimimme jatkuvasti turismin kehittämisen parissa. Karavaanipäivät sopivat siis tänne erinomaisesti!

Toivotan teidät sydämellisesti tervetulleiksi Lillehammeriin pohjoismaisille karavaanipäiville vuonna 2019.
Terveisin,
Espen Granberg Johnsen
kaupunginjohtaja

Lillehammer on nykyaikainen pikkukaupunki, jolla on
omat erityispiirteensä. Täältä on lyhyt matka pääkaupunkiin ja vielä lyhyempi matka luontoon ja vuoristoon. Meillä
on rikas historiamme, paljon nähtävyyksiä ja ajanvietepaikkoja eri-ikäisille sekä fantastiset puitteet niin ulko- kuin
sisäaktiviteeteille ympäri vuoden. Meillä on perinteistä
elinkeinotoimintaa, innovaatioita ja vahvoja oppilaitoksia.
Pienenä kuriositeettina – Oppland on Norjan ainoa lääni,
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Lillehammerin kaupunki
Lillehammer ja Gudbrandsdalenin laakso tarjoaa paljon
perheille sopivaa tekemistä ja kokemuksia sekä useita
lapsiystävällisiä yöpymispaikkoja. ”Matkusta vihreästi”
-merkintöjen ansiosta on helppo lomailla ympäristöystävällisesti. Monilla meidän matkailuyrityksistämme on
ympäristösertifikaatti, ja ne ovat panostaneet kestävään
kehitykseen. Nämä yritykset on merkitty luontoa kuvaavalla ”Matkusta vihreästi”-kyltillä. Olemme tehneet teille
helpommaksi ympäristöstä huolehtimisen perhematkailun
ehdoin.
Lillehammer ja Gudbrandsdalenin laakso muodostavat
alueen, joka on kesäisin varsin elämyksellinen, tulette sitten lastenne, kumppanienne tai ystävienne kanssa. Meidän
alueemme tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön perheille.
Täällä voitte viettää perheen yhteistä aikaa sitä varten
suunnitelluissa perhepuistossa ja ajanvietepaikoissa. Samoin teillä on mahdollisuuksia löytää monenlaista tekemistä luonnossa, kuten koskenlasku, pyöräily, vaeltaminen
jne.
Samoin suosittelen lämpimästi alueella järjestettäviä kulttuuritapahtumia.Vierailkaa museoissa, nauttikaa ruoasta
ja juomasta. Nauttikaa lisäksi Peer Gynt -festivaalista sekä
muista kulttuuritapahtumista. Haluatko haastaa itsesi?
Osallistu Birkebenerin, Furusjøenin tai muuhun pyöräilykilpailuun. Esitteestä on mahdollista löytää suuri määrä
kesäistä tekemistä tällä alueella.

Enemmän tietoa löydätte osoitteesta www.lillehammer.
com. Nauttikaa kesästänne täällä omien mieltymystenne
mukaan. Olette tervetulleita!
Matkailujohtaja Ove Gjesdal
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Tekemistä lapsille ja nuorille!
Laajalla lasten- ja nuortenohjelmallamme haluamme
toivottaa pienemmätkin perheenjäsenet lämpimästi
tervetulleiksi Lillehammeriin vuonna 2019. Myös tällä
kertaa olemme laatineet ohjelman, jossa riittää tekemistä
joka päivälle. Nuoret pääsevät „Klubille“, joka toimii koko
tapahtumatarjontamme keskuspaikkana. Klubina toimii
kaksi suurta tilaa kokoontumisalueella, jossa on hyvä
nettiyhteys. Tarjoamme vieraillemme erilaista tekemistä,
kuten tietokilpailuja, teemapäiviä, kysymyksillä varustettuja
harjoittelualueita, vuoristoretkiä koko perheelle ja retkiä
Hunderfossenin perhepuistoon, vain muutamia mainitaksemme.
Lillehammerin vuoden 2019 kokoontumisen yhteydessä ei järjestetä erikseen nuortenleiriä, mutta teemme
kaikkemme, jotta perheiden nuorimmat kokevat aikansa
Lillehammerissa mukavaksi ja mielekkääksi. Odotamme
ilolla perheshow’ta Trollgeirin ja Onkel Nutin kanssa
pohjoismaisen illan puitteissa 10. heinäkuuta kello 20.00.
Trollgeirin ja Onkel Nutin tapaamme ensimmäiseksi heti
avajaisjuhlassa 9. heinäkuuta kello 14.00.
Pitäkää hauskaa ja tervetuloa kaikille!
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Voitte myös tehdä retken bussilla Skibladnerin siipiratasalukselle, lähteä vaeltamaan
vuoristoon tai muihin aktiviteetteihin. Ei pidä
myöskään unohtaa Hunderfossenin ja Lilleputthammerin huvipuistoja, ajoneuvomuseota eikä kelkkailurataa.

Toki voitte tutustua alueeseen myös omatoimisesti.
Pyöräretket
Pellestovan Hotelli Hafjell ja Øyerfjellet sijaitsevat urheilukisoistaan tunnetulla Birken-alueella. Siellä tarjotaan
paljon erilaisia mahdollisuuksia tehdä mukavia pyörämatkoja hienoilla vuoristoteillä ja erityisillä pyöräreiteillä.
Mahdollista on vuokrata juuri teille ja teidän tarpeillenne
sopivia polkupyöriä. Jorekstadin vesipuisto on samoin
suosittu kohde.

Ravintolat ja aktiviteetit Lillehammerissa
Täältä löydät enemmän tietoa kaikista kohteista olympiakisapaikoista kiipeilykeskuksiin, ravintoloihin ja museoihin
asti.(http://www.lillehammer.com/)

Pyöräkelkkailu ja ajoneuvomuseo
Jos vauhti ja jännitys kiinnostavat, on olympialaisten kelkkailurata avoinna myös turisteille. Kypärät ja munuaisvyöt
ovat saatavissa radan työntekijöiltä. Useampipaikkaisen
kelkan nopeus on n. 80 km/h. Ajoneuvomuseossa ovat
esillä erilaisia ajoneuvoja (vanhanajan autoja)

Ostosmahdollisuudet
Lillehammerin miellyttävällä ostoskadulla on paljon kiinnostavia kauppoja ja kahviloita.
Bussi: Puolen tunnin välein keskusta lähtevät bussit

Viihde
Festivaalihallissa on tarjolla joka ilta elävää musiikkia.

Maihaugenin ulkoilmamuseolle.
Ulkoilmamuseossa on yli kaksisataa rakennusta aina
1200-luvulta nykypäivään asti.

Kokoontumisalue
Birkebeinerin hiihtostadion sijaitsee kolmen kilometrin
päässä kaupungin keskustasta. Sitä käytetään suurtapahtumissa ja siellä on tilaa yli 700 autokunnalle, kun yhden
autokunnan tarpeeksi varataan 100 neliömetriä.
Paikkoja kalustolle on niin nurmikolla, soralla kuin asfaltillakin.
Hyvät saniteettitilat ja vesipisteet ovat lyhyen etäisyyden
päässä.

Lillehammerin taidemuseo.
Kannattaa vierailla, kun olette keskustassa. Mahdollista on
myös tilata opastus.
Hunderfossenin perhepuisto.
Hunderfossenin perhepuisto on yksi Norjan suosituimpia
matkailukohteita, jossa vierailee joka vuosi yli 250 000
ihmistä. Kyseessä on täysin omanlaisensa huvipuisto, jonka
teemana ovat peikot ja sadut.

Sähkö
Kaikilla paikoilla on saatavilla sähkö matkailuautoon tai
-vaunuun.

Bussikuljetus Pellestovan hotelliin
Øyerfjelletin vuorille on ideaalinen retki niille, jotka haluavat nauttia vuoristosta jalkaisin. Øyerfjelletin vuoriston
metsäinen luonto on miellyttävän rento ja tarpeeksi suuri
hiljaisuudesta nauttimiseksi.

Seuratkaa lisätietoja Norsk Bobil och Caravan Club verkkosivuilta.
www.nocc.no
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Lisäksi
luvassa on
retkiä joille tulee
ilmoittautua etukäteen.
Näistä julkaistaan
lisää tietoa
myöhemmin.
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Lisätietojen saamiseksi seuraa verkkosivua
www.nocc.no
Norsk Bobil och Caravan Club
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