

2017

Historisk gruvetur

Bli med på en guidet tur i Koboltgruvene som leder deg gjennom en eventyrlig
vakker gruve med dype sjakter, stoller og strosser. Opplev en blanding av mystikk og historie i en underjordisk verden. Kobolt er et sjeldent metall. Via varme
og kjemi fikk man et ettertraktet blått fargepigment som ble brukt til farging av
glass og porselen på 17- og 1800-tallet.
Nyhet! I 2017 åpner vi en ny spektakulær attraksjon på denne gruveturen.
Trå ut på på glassgulvet midt i en 20 meter dyp sjakt!
Turen er tilrettelagt for bevegelseshemmede og varer ca. 1 t 30 min.
Tidspunkt:
13.5 – 18.6 tirsdag - søndag*: kl. 12.00 og 14.00 og lør/søn kl. 16.00
19.6 – 13.8 alle dager:
kl. 12.00, 14.00 og 16.00		
14.8 – 27.9 tirsdag - søndag: kl. 12.00 og 14.00 og lør/søn kl. 16.00
* Åpent 2. pinsedag (turen går som på søndager), stengt 17. mai
Priser: Voksen: kr 145
Honnør: kr 125
Barn (7-15 år): kr 80

2017

Barnas gruvetur

Bli med på en lærerik og spennende gruvetur for hele familien, spesielt
tilrettelagt for barn 4-10 år. Du går gjennom et fantastisk landskap, inn i
gruveganger, ser ned i dype sjakter, går over en gangbro mellom åpen
himmel og dype kløfter i dagbruddene. Her får du høre om fjellets skatter:
Koboltblomst og andre vakre mineraler. Finner vi blåfarge i fjellet?
Turen varer ca. 1 time. Bli også med på gruvequiz etter turen.
Tidspunkt:
13.5 – 18.6 lørdag og søndag*:
19.6 – 13.8 alle dager:
14.8 – 24.9 lørdag og søndag*:

kl. 13.00 og 15.00
kl. 13.00, 15.00 og 17.00		
kl. 13.00 og 15.00

* Turen går også 2. pinsedag (som på søndager), stengt 17. mai, ingen tur søndag 10/9.
Husk Barnas stein- og trolldag på Koboltgruvene søndag 10/9
Priser: Voksen: kr 125
Honnør: kr 115
Barn (4-15 år): kr 80

2017

Gruvesafari

En unik tur gjennom et nettverk av vakre gruveganger. Vi går i stiger, ned
gjennom sjakter til de imponerende fjellhallene, store som katedraler, hvor
koboltåren befant seg.
Høydeforskjellen er på 80 m og turen er 1,5 km lang.
Turen varer ca. 2,5 time og krever vanlig god fysikk.
Husk gode sko og langbukse på denne turen.
Tidspunkt:
		

Søn: 28.5, 25.6, 2.7, 9.7, 16.7, 23.7, 30.7, 6.8, 13.8, 27.8 og 24.9
Ons: 5.7, 12.7, 19.7, 26.7

		

Alle turene starter kl. 13.00

Priser: 		

Voksen: kr 290

Barn (10-15 år): kr 225
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