NÆROMRÅDET – VERDT Å SE
Midt i kulturlandskapet på Granavollen ligger flere flotte attraksjoner og severdigheter.
Noen av dem har vi samlet her. Bare ta kontakt med oss for mer informasjon eller bestilling.
SØSTERKIRKENE – omvisning og/eller konsert
Søsterkirkene på Gran er to middelalderkirker plassert side
ved side på Granavollen. Begge er bygget før 1200-tallet.
www.historiskehadeland.no

STEINHUSET – omvisning og/eller konsert med bevertning
Steinhuset på Gran Prestegård, er enestående i sitt slag på
bygdene i Norge.
Steinhuset | Prestebolig, representasjonshus og forsvarsverk fra år 1200

GLASSLÅVEN – omvisning – utstilling - konserter
Vår nærmeste nabo, Glasslåven Kunstsenter har etter
åpningen april 2016 av Dronning Sonja, gjort stor suksess
med sine mange utstillinger og spennende omvisninger.
Absolutt verdt et besøk!
www.glasslaven.no
ENKESETE SJO - omvisning
Huset er bygget i empirestil i år 1795. Gården var bolig for
presteenker og deres barn. Dikteren Aasmund Olavsson
Vinje bodde på gården under sin bryllupsreise i 1869, og
døde der i 1870. Han ligger begravet på kirkegården ved
Søsterkirkene.
Presteenkesetet Sjo – Historiske Hadeland

HELGUM GÅRD – utsalg
Fra 1980 har Tor Andreas Gaarder og hans kone Elisabeth Faye
Gaarder, hatt Helgum som sitt hjem og sin arbeidsplass sammen
med deres tre barn. Fra 2013 ble Norsk pelssau også en del av
produksjonen på gården og danner grunnlaget for gårdsbutikken
og verksted. Skinnfeller | Norge | Helgum gårdsbutikk I Kunsthåndverk

UTEAKTIVITETER
I samarbeid med Fossen Friluft har vi 3 aktiviteter her på Granavolden Gjæstgiveri sitt
område. Dere trenger ikke tenke på transport eller gjennomføring, da de stiller med alt
utstyr og erfarent mannskap.

GRANAVOLDENS TØFFESTE

Ta med kollegaene eller venner på en spennende utfordring.
Her konkurrerer man en mot en, i øvelser som øksekast,
balanseoppgaver, kunnskap, pil og bue, melkespannholding
etc. Her får man virkelig satt både kropp og hode på prøve!
Varighet avhenger av størrelse på gruppen.
Aktiviteten passer best vår, sommer og høst.
Passer fint for grupper fra 4-50
Pris(eks. mva) :
2-4 personer 295,4-7 personer 260,7-50 personer 245,-

SKAUGØY
Her har vi satt sammen aktiviteter som fokuserer på å ha det
gøy sammen og få frem latter og glede.
Store grupper vil bli delt inn i lag. Det vil være en
fellesstart og lagene konkurrerer om å komme først i mål.
Skaugøy passer alle årstider
Passer for grupper fra 5-400
Pris (eks. mva) : 350,- pr. person

KAMP GRANAVOLDEN

Vi setter sammen en rekke morsomme og spennende øvelser.
Fokuset er på samarbeid, kommunikasjon og lagarbeid. Dette
er øvelser som passer for alle uansett alder og fysisk nivå.
Hvert lag har med seg en aktivitetsleder fra Fossen Friluft.
Etter at alle oppgavene er gjennomført, vil lederen fra Fossen
Friluft ta en rask gjennomgang med sitt lag. Her vil laget få
tilbakemeldinger og får selv snakke litt om erfaringer og
utfordringer.
Kamp Granavolden gir garantert både latter, litt frustrasjon
og noe å reflektere over.
Varighet 2- 2 1/2 timer
Passer for grupper fra 8-400 og alle årstider
Pris (eks. mva): 550,-

INNENDØRS AKTIVITETER
Granavolden Gjæstgiveri skulle gjerne skrytt på seg sol og pent vær hver dag, men slik er det
ikke. Noen foretrekker derfor en aktivitet som du trygt kan gjennomføre i alle slags vær –
innendørs. Vi har derfor samlet noen av arrangementene vi har gjennomført og kanskje du
vil la deg inspirere.

Kåseri i Gregersstua
Du vil få høre historien om Gregers Granavollen som startet gjestgiveri, i dette
sentrale stedet på Østlandet. Og sentralt – det er det! Rett utenfor døra på
gjestgiveriet går Pilegrimsleden til Nidaros og Den Bergenske Kongevei og det finnes
utallige kokegroper som viser hvor viktig dette stedet har vært historisk. Hva skjedde
i 1657 for eksempel? Hva ble bygningene brukt til?
Varighet 15 – 30 minutter

Pris på forespørsel

Vinsmaking i Gregersstua – med daglig leder Arne Ivar Johnsrud
En reise i Julius Cæsars land – italienske viner fra det fruktige sør til kongene i nord.
Tyskland; søtt og billig? Eller friskt og enestående?
Tradisjonsrike Frankrike, mangfoldet er unikt!
Varighet 1 – 2 timer Passer for grupper på 2 – 30 personer
Pris fra kr. 495,- pr person inkludert vin.
For grupper under 10 personer kommer et tillegg på kr. 1500,-

Historisk Vorspiel med Hadeland Folkemuseum
En uformell historietime, fra mjød til mikrobryggeri
På Historiske vorspiel får du servert Hadelandregionens historiske høydepunkt på 45
uformelle og morsomme minutter. Vi byr på vikingkonger, den mørke
middelalderen, forbudstid, hjemmebrenning, mikrobryggeri og selvfølgelig akevittens
far, Christopher Hammer, drikkeviser og bygdesagn fra Hadelands bryggerier.
Pris 2 – 6 pers kr. 3.500,- + servering

Pris 7 – 30 pers kr. 4.000,- + servering

« Tenk utenfor boksen» med Håkon Sønneland
Kjenn på gleden ved å være kreativ (det er vi alle, innerst inne), og dra tilbake på jobb
med enkle og konkrete verktøy for å tenke utenfor boksen! Forfatter, idékunstner og
kursholder Håkon Forfod Sønneland legger vekt på å tilby et underholdende,
tankevekkende og NYTTIG foredrag.
Se mer på sonneland.no.
Pris kr. 5.000,-

Trenger du flere tips?
Kanefart
Sledene har fått hjul på seg, så kanefart kan kjøres
uansett vær og føre. Kombiner gjerne turen til
Klokkerhavna, hvor vi kan stå klare ved bålet og
servere litt mat og drikke.
Pris kr. 350,- pr. person kanefart + evt. servering

Rundt bålpanna

Det ble mange gode samtaler rundt bålpanna under
Regjeringsforhandlingene i 2019. Kanskje dette kan være noe for dere under
oppholdet?
Grilling av husets pølse med tilbehør
PopCorn på bålpanna
Servering av varm toddy

kr. 125,kr. 45,kr. 75,- u/alkohol
kr. 125,- m/alkohol
Priser pr. person

Historiske vandringer med Anne Marie Hvattum
Alternativ 1: Den enkle varianten.
Denne vandringen starter foran Gregerstøtten der jeg forteller om
Granavollens historie, om Gjæstgiveriet og kirkene. Vi rusler ned til
Steinhuset, innom Prestegårdshagen og bortom presteenkesetet Sjo.
(Ikke inn noen av stedene)
Varighet: ca 1 time
Kr 1.000,- for en gruppe.
Alternativ 2: Enkel omvisning i Søsterkirkene
Denne vandringen starter foran Gregerstøtten der jeg forteller om Granavollens historie, om
Gjæstgiveriet og Kommunehus. Vi får en kort omvisning inne i Søsterkirkene før vi rusler ned
til Steinhuset og innom prestegårdshagen. Innom Glasslåven hvis ønskelig. OBS: Omvisning i
kirkene må avklares med kirkekontoret. Jeg ordner det.
Varighet: Ca. 1 time og 15min

Kr. 1.000,- for vandringen
Kr. 900,- for omvisning i kirkene
Etter kl. 17 på hverdager og helger er prisen i kirkene kr. 2100,Alternativ 3: Full pakke
Denne vandringen starter foran Gregerstøtten der jeg forteller om Granavollens historie, om
Gjæstgiveriet og Kommunehuset. Vi får en kort omvisning inne i Søsterkirkene før vi rusler
ned til Steinhuset og kort omvisning der. Innom prestegårdshagen og Glasslåven hvis
ønskelig.
Varighet: Ca. 1 time og 30 minutter

Kr. 1.000,- for vandringen
Kr. 900,- for omvisning i kirkene, etter kl. 17
og i helger er prisen i kirkene kr. 2100,
Kr. 50,- pr person for omvisning i Steinhuset

