
9. oktober: Omvisning i Oslo Rådhus og Akershus festning, med middag 

Tur med Sarpsborg Seniorakademi til Oslo 
 
Avreise fra Sarpsborg kl. 0830, via Bryggeriet og Esso Grålum,for kjøring mot Oslo – der første stopp 
er Stockfleths kaffebar på Nobels Fredssenter.  
Vi møter vår guide som tar oss med på en runde i Oslo rådhus. Rådhuset er arbeidssted for byens 
bystyre, byråd og administrasjon. Med sin historie, arkitektur og kunstsamling er Oslo rådhus en 
populær attraksjon som hvert år besøkes av over 300 000 gjester fra inn- og utland. Huset er også et 
av hovedstadens viktigste representasjonsbygg med over 300 arrangementer årlig. 
 
Videre går turen til Akershus slott, og guiden følger med oss 
for å ta oss med på en omvisning her også.  
Akershus slott og festning, i dagligtale oftest kalt bare 
Akershus festning, er en festning og et kongelig slott fra 
middelalderen. Det ligger på Akersneset i Oslo sentrum, og 
har gitt navnet til fylket Akershus. Den var, med et avbrudd fra 
1815 til 1820, en operativ militær festning fram til 1850. Siden 
1850 har festningen vært et militært hovedkvarter. Akershus 
slott er det opprinnelige borganlegget fra middelalderen, 
riktignok med senere tilføyelser og forandringer. I sentrum 
ligger borggården, som dannes av Nordfløyen, 
Romeriksfløyen, Sydfløyen og trappetårnene Romerikstårnet 
og Blåtårnet. Mot syd ender borgen ved Munks tårn, og mot 
nordvest ved Knutstårnet. Det er funnet rester av murer fra 
middelalderen mot nord og øst, og mot vest og syd står 
murene fortsatt. 
 
Etter spennende omvisninger er det tid for litt mat, og vi ender 
opp på Festningen restaurant der vi får servert en 2-retters 
med kaffe. 
Festningen restaurant     

Bygning 22 ble opprinnelig bygget som et fengsel i 1836. Siden den 

gang har huset blitt brukt som laboratoriekjøkken og kontorbygg. 

Det var Forsvarsbygg som startet renoveringsprosjektet og bestemte 

at huset skulle brukes til restaurantdrift. 

16. oktober 2013 åpnet Festningen Restaurant i det gamle fengselet 

på Akershus festning. Med panoramautsikt mot Oslofjorden, Aker 

Brygge og området rundt Oslo Rådhus er det blant Oslos beste 

utsikter som tilbys gjestene.  

Turen går deretter tilbake til Sarpsborg 
 
Programmet inkluderer:  

• Kaffe og litt å bite i på Stockfleths kaffebar 

• Omvisning i Oslo Rådhus 

• Inngang og omvisning i Akershus slott 

• 2-retters med kaffe på Festningen restaurant 

• Busstransport og nødvendige bompenger 

•  

Pris: kr. 900,-, som samles inn på returen fra Oslo, 

Påmeldingsfrist: 15. september 

 

 


