FOSSESHOLM
HERREGÅRD
Besøk Fossesholm Herregård,
båttur med MS Eikern og
Eidsfos hovedgård - et av norges
vakreste landskap.

FOSSESHOLM
1541 samlet lensherren i Akershus len,
Peder Hanssøn, det enorme Fossgodset.
Eiendommen ga grunnlaget for en av landets
første storsatsninger på sagbruksdrift og
trelasthandel med Europa. På 1760-tallet
kjøpte handelsmann Jørgen von Cappelen
gården og en storstilt utbygging og
modernisering ble gjennomført. Den gamle
hovedbygningen er i dag museum hvor du
kan nyte de vakre interiørene fra gårdens
storhetstid på 1700-tallet. Resten av gården
byr på hjemmefrontmuseum og skiftende
utstillinger, her er også brukskunstbutikk og
en liten kafé.
FOSSESHOLM HERREGÅRD
OG BÅTTUR PÅ EIKERN
Kombiner besøket på Fossesholm Herregård
med en båttur med MS Eikern på
Fiskumvannet og innsjøen Eikern, et av
Norges vakreste landskap! Båten er kjent
for den hyggelige atmosfæren om bord og
strekker seg langt for at passasjerene skal få
en flott opplevelse. www.mseikern.no

Turforslag:
Kl. 10.00 Ankomst
Fossesholm
med
servering av kaffe og to halve
rundstykker
Kl. 10.30 Herregårdsomvisning med guide.
Kl. 11.45 Besøk i husflidsbutikken på
Fossesholm.
Kl. 12.00 Alternativ 1:
To timers tur med båten MS Eikern.
Minimum 10 pers. Påstigning fra bryggen på
Fossesholm.
Alternativ 2: To timers tur med båten MS
Eikern inklusive rekebuffet. Minimum 20
pers. Påstigning fra bryggen på Fossesholm.
For informasjon / bestilling kontakt
Fossesholm Herregård Tlf. 32 25 03 00,
kontor@fossesholm.no eller Eiker turisttrafikk SA tlf. 91 87 06 58, email@mseikern.no
FOSSESHOLM HERREGÅRD OG
EIDSFOS HOVEDGÅRD
Eidsfos Hovedgård er, sammen med arbeider-

boligene, et unikt vitnesbyrd om Jernverkshistorien i Norge. Hagen ble anlagt på
1750-tallet og var et enestående anlegg i
nasjonal sammenheng. Den historiske hagen
er stadig under opparbeidelse.
www.eidsfoshovedgard.no
Turforslag:
Kl. 10.00 Ankomst Fossesholm Herregård,
kaffe og to halve rundstykker.
Kl. 10.30 Herregårdsomvisning med guide.
Kl. 11.45 Besøk i brukskunstbutikken.
Kl. 12.15 Avreise Fossesholm.
Eidsfos Hovedgård
Kl. 12.45 Ankomst Eidsfos.
Kl. 13.00 Omvisning på Eidsfos.
Kl. 14.00 Middag i den gamle hovedgården.
Det er også mulig å reise med båten MS
Eikern mellom de to herregårdene.
For spørsmål og bestilling kontakt oss.
Tlf. 32 25 03 00
E-post: kontor@fossesholm.no

Fossesholm

Eidsfoss

