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TUR TIL GEILO OG VESTLIA RESORT – 31. AUGUST - 2. SEPTEMBER 2021 

 

 

 

 

 

Dag 1:   Vi var 16 personer som reiste fra Drammen Busstasjon kl. 09.00 tirsdag 31. august 2021 med 

destinasjon Geilo (18 var påmeldt). Turbuss-operatør var TeamTour. Smittevern var på plass 

og likeså koronasertifikat. Leder Kine Langum ønsket alle velkommen på tur og håpet at vi 

skulle få en fin 3-dagers tur. Underveis delte sekretær Barbro Bylund ut program for de tre 

dagene, samt informerte litt nærmere om de enkelte program-postene. Deltagerne fikk 

navneskilt og deltagerliste samt en liten lommelykt med Pensjonistforbundets logo. Siden det 

ikke var lagt inn en lengre stopp på veien fikk deltagerne utdelt litt drikke og lefse i bussen.  

Etter en kort benstrekk ved Hallingporten, bar det så videre mot Geilo. Etter pausen ble det 

quiz, laget av Anne Marie Refsum.  

 

Vi ankom lodge-hotellet Vestlia Resort ca. kl. 12.45.  Det var mulig å sjekke inn ved ankomst 

og vi fikk kl. 13.30 servert en 2-retters lunsj m/kaffe (mye og god mat) i Bæra-salen. Etter 

lunsj ble det litt egentid og de som ønsket møttes litt senere på ettermiddagen for spasertur 

til Kulturkirken, hvor vi fikk fin informasjon og omvisning v/ Anne Gunhild Grøthe.   

Hotellet ligger i fine omgivelser på 

Geilo. Hotellet og Geilo har mye å by 

på både når det gjelder kunst, kultur 

og matopplevelser. 

Vestlia Resort har både fitnessavdeling 

og basseng.  

I Geilo og områdene rundt kan du 

oppleve og nyte den fine naturen. 
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Utstillingen ‘Sumarleik’  bød på mye spennende billedkunst, keramikk- og trearbeid. 

    

  På kvelden nøt vi en felles 3-retters middag inkl. kaffe i restauranten, før vi gikk opp til 

  Gommostugu, hvor kveldens store quiz ble foretatt. Igjen var det Anne Marie Refsum som 

  sto for quiz og utdeling av premier. 

Dag 2:  Frokost ble servert mellom 07.30-10.00. Etter frokost ble det tur rundt Ustedalsfjorden  

  for de som hadde meldt sin interesse for dette. Med på turen var Noah Espelid. Det ble en 

  ca. 3-timers tur og 9 km. De som ikke var med på tur brukte tiden i sentrum eller gikk egne 

  småturer. Noen rakk også en deilig stund i Spa-avdelingen. 

 

  Lunsjen denne dagen var ikke inkludert i prisen og valget var derfor fritt hvor og hvordan 

  man ønsket å innta denne. Noen hadde med nistepakke/termos på turen, andre var i 

  sentrum eller spiste litt på hotellet.  

 

  Før middagen ble det arrangert felles vinsmaking. Tre spanske viner, levert fra 

  Bonumgutta. 

                   

 Vi avsluttet dagen med felles 3-retters middag/kaffe og sosialt samvær. 

 

 Dag 3:  Vi inntog frokost og sjekket ut før kl. 12.00. Etterpå fikk vi informasjon om hotellets   

  store kunstsamling før vi gikk til felles lunsj. Hjemreisen startet fra Vestlia Resort kl. 14.00. 

  Det ble en kort benstrekk på Veggli. Etter pausen ble det litt hjernetrim (quiz) for å fordrive  

  reisetiden. Vi ankom Drammen Busstasjon ca. kl. 17.50. 

 


