VINTERSAFARI I KOBOLTGRUVENE
– et underjordisk eventyr
blaa.no

I 1772 ble det funnet koboltmalm i Skuterudåsen. Med funnet ble grunnlaget for Blaafarveværket lagt og et 120 år langt industrieventyr var i
gang. I dag er Blaafarveværket og Koboltgruvene et av Norges mest
besøkte museer. Nå tar vi deg med på en underjordisk safari der du får
innsikt i den fascinerende historien til Koboltgruvene som ble drevet frem
med tyske eiere og tysk ingeniørkunst i bunnen.
Vi guider på:

Fakta om turen:
Varighet: 				Inntil 3 timer inkludert lunsj.
Lengde: 				1,5 km
Høydeforskjell: 			
80 meter
Aldersgrense: 			
10 år
Fysikk og bekledning:
Deltakerne må være i normal fysisk god form 		
					
da man må forsere stiger og trapper.
					Temperaturen inne i Koboltgruvene er
					
konstant på 4 - 6 C°. Alle deltakere får låne 		
					
fleecekapper og hjelm. Gode sko anbefales.

Bli med inn i fjellet og se hvordan gammeldags teknikk med stollbrenning
fra 1700-tallet møter 1800-tallets teknikk med trykkluftsboring. Vi tar en
tur innom krystallgrotten før vi forserer stiger og trapper inn i de enorme
underjordiske hallene. Her får du oppleve et unikt nettverk av gruveganger
med vakre fjellformasjoner, dype sjakter og en spennende historie på vei
opp til Clara stoll der gruveosttunnellen og spennende attraksjoner venter.

Et annet høydepunkt på safarien er en tur ut på det «svevende» glassgulvet
i Edvard Sjakt. Her står du midt i sjakten og kan se rett ned på det originale
tregulvet 20 meter under deg.

Vi krysser vår nyeste attraksjon i Koboltgruvene, den 32 meter lange
hengebroen i Glück Auf Strosse. Broen henger midt i malmåren som er
lyssatt spesielt for at du skal oppleve de autentiske kulturminnene som
tidligere ikke var synlig.

Etter vi har krysset hengebroen
er det mulighet for en smak av
gruveosten og/eller lunsj.
Bergknappen er vårt underjordiske serveringssted.
Se siste side for detaljer.
Etter lunsj får du en rask innføring i de kjemiske prosessene som må til for
å få den vakre koboltblå fargen ut av den grå malmen. Så følger vi Clara
stoll ut i det fri og avslutter turen på mellomgruvene der man har flott utsikt
over Tyrifjorden og Vikersundbakken.

Visste du at...
... vi i 2017 vant sølvmedalje i det tyske
reisemagasinet NORDIS sin Travel Award
med våre guidede turer i Koboltgruvene?

Tilbud!
Pakke 1: Vintersafari 				

kr 395,- per person.

Pakke 2: Vintersafari
		m/ lunsj					kr 495,- per person.
Pakke 3: Vintersafari
		
m/ smak av gruveost		

kr 485,- per person

Vi tar forbehold om at alle velger samme lunsj, drikke kommer
i tillegg. Velg mellom følgende lunsjretter:
– Gryterett m/brød
– Vintersuppe m/brød

Må forhåndsbestilles!

OBS! minimum kr 3950,- per gruppe. Kontakt oss på info@blaa.no
eller telefon + 47 32 77 88 00
(Tilsvarer 10 personer på vintersafari) Tilbudet gjelder t.o.m. 10. mai 2019
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