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RAKFISKFESTIVALEN
Valdres - Beitostølen Resort
Avreise 31.oktober - 3 dager kr. 3990,Rakfiskfestivalen:
Rakfisk er en mat-tradisjon
som kan spores tilbake til
middelalderen. Navnet rakfisk
er brukt så tidlig som 1348 og
er nok enda eldre.
Tidligere ble det laget store
mengder rakfisk i Trøndelag,
Møre og Romsdal og NordNorge. Etter en lang periode
med liten produksjon er det
Valdres som er blitt sentrum
for størstedelen av
rakfiskproduksjon i Norge.
Produktnavnet Rakfisk fra
Valdres ble i 2006 godkjent
som en beskyttet geografisk
betegnelse. Denne lovbeskyttelsen innebærer at kun
fisk som er klekket,
oppdrettet og foredlet i
Valdres kan bli solgt under
produktnavnet Rakfisk fra
Valdres.

Dag for dag program:
Dag 1: Østlandet - Beitostølen
I dag skal vi til Beitostølen og på veien dit passerer vi steder
som Dokka, Aurdal , Leira og Rogne. Det blir flere stopp
underveis før vi sjekker inn på flotte Radisson BLU Moutain
Resort. Om kvelden nyter vi en bedre middag på hotellet.

Dag 2: Rakfiskfestivalen på Fagernes
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I dag skal vi oppleve den fantastiske stemningen rundt
Rakfiskfestivalen.Vi går ombord i bussen etter frokost og
vender snuten mot Fagernes.Dette er en kjøre tur på ca 40
min og vi kjører forbi stedr som Heggenes og Skrautvål.
Vi tilbringer dagen i området rundt festivalen. Vi er tilbake på
hotellet sen ettermiddag. Felles middag om kvelden.

Dag 3: Beitostølen - Østlandet
Det er på tide og vende hjemover igjen. Vi kjører Riksvei 51
mot Fagernes og videre over på E16 via Leira og Aurdal og
videre hjemover. På veien legger vi inn flere stopp og i løpet
av kvelden er alle hjemme igjen.

Reisefakta:
• Bussreise
• 2 hotellovernattinger på

Radisson BLU Mountain Resort
på Beitostølen
• 2 frokost
• 2 middag
• Rakfiskfestivalen
• Reiseleder

Tillegg:
Enkeltrom kr. 990,-

