
 

Årets Peer heter Aksel  
Bli med og se Ibsens «Peer Gynt» på Gålå 2022 
 
«Hvis det kan interessere Dem at vide, saa er Peer Gynt en virkelig person, der har levet 
i Gudbrandsdalen». (Henrik Ibsen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Peer Gynt på Gålå er noe helt spesielt. Kombinasjonen mellom stykket, 
tematikken, naturen, vannet, lyset og fjellene er helt eksepsjonell. I årets Peer 
Gynt ved Gålåvatnet, er det selveste Aksel Hennie som fyller rollen som Peer!  
Selv sier han: «Alle har et forhold til Peer Gynt. Det virkelige livs Peer er jo en du 
har hørt om, en du husker fra barndommen, en du har vært på fest med, men 
som du kanskje ikke kjenner. Jeg ser frem til å komme under huden på ham og 
se hva vi har til felles.»   
 
Profesjonelle som Aksel Hennie, Dennis Storhøy og Gjertrud Jynge, i samspill med over 
hundre lokale aktører gjør Peer Gynt ved Gålåvatnet til noe av det beste norsk teater 
kan framvise. 
I år har vi valgt å bo på flotte Fefor Høifjellshotell, en institusjon i norsk hotellhistorie! 
Hotellet har huset kongelige og polarhelter, og et stort antall gjester fra inn - og utland 
siden det ble reist i 1891. Gjesterommene er fordelt i bygningene «Dronningen» fra 
1902 - «Sorenskriveren» fra 1968 - og «Herredsstyret» fra 1981. I alle gjesterom er det 
forsøkt å beholde identiteten fra de forskjellige tidsepokene de er anlagt. Dette hotellet 
er et besøksmål i seg selv! Reisen gjennom majestetiske landskap, oppholdet på et flott 
og særegent hotell, og møtet med selveste Peer Gynt – dette blir en minneverdig tur! 
 
Søndag 7. august: Avreise på morgenen. Vi tar en 
pause på Dombås og får servert pilegrimssuppe ved 
Frichs Kafeteria før vi fortsetter ned Gudbrandsdalen. 
På Vinstra forlater vi E-6 og tar oss oppover mot 930 
meter over havet! Her finner vi Fefor Høifjellshotell og 
blir godt mottatt. Tidlig på kvelden samles vi til felles 
middag i restauranten.  



 

Mandag 8. august: Frokost. Om formiddagen kan du benytte det flotte turterrenget 
omkring hotellet, benytte deg av bassenget, eller nyte dagen i solveggen. Fra kl. 14:00 
serveres «Eftaskaffe» (enkel varmrett m/kaffe/te og kaker), før det blir Cocktail & Kunst 
(en liten konsert med noe godt i glasset). Kl. 17:00 blir det middag før vi kjører den 15 
minutters lange turen ned til Gålåvatnet og finner våre plasser i amfiet. Etter 
forestillingen kjører vi hjem, og får servert nattmat. 
           
Tirsdag 9. august: Dugurd fra kl. 08:00 – 12:00, før vi setter kursen nordover. På 
Oppdalsporten spiser vi middag, før siste etappe bringer oss hjem til de respektive 
avgangsstedene i løpet av ettermiddagen. 
 
TURFAKTA 
Avreise: Søndag 7. august - Varighet: 3 dager 
 
Avreise fra: Steinkjer, Verdal, Stjørdal, Trondheim, Melhus, Orkanger, Meldal og Oppdal 
 

Pris pr. person: kr. 6.995,- 
 
Tillegg for enkeltrom: kr. 720,- 
 
Turprisen inkluderer: Bussreise i flg. turbeskrivelse, 2 overnattinger på Fefor 
Høifjellshotell, 2 frokoster (hvorav en brunsj), 2 lunsjer (hvorav en «Eftaskaffe»), 3 
middager, Cocktail & kunst, 1 nattmat, og billett (felt C) til Peer Gynt Spelet. 
 
På denne turen fungerer vår sjåfør som reiseleder. 
 

IKKE NØL - Bestill nå! På grunn av stor pågang etter billetter, må vi sette frist for 
bestilling av denne turen til 1. mars 2022! 

 
Bestilling på tlf. 72 49 57 50, e-post: post@orklareiser.no eller online på 
www.orklareiser.no 
 
 


