SVINVIKS
ARBORET

Surnadal museum

10.mai-10.august 2014
Frå tidleg vår til langt ut på hausten kan du besøke
Svinviks arboret. Det vakre anlegget er ein botanisk
hage med hovudvekt på tre og buskar. Her finst
eksotiske bartre og fargesprakande artar og kultivarar
av rododendron i hundretal, og mange flotte lauvtre
og buskar, blomsterbed og ein fin gammel frukthage.

Eit besøk i Svinviks arboret er ei utsøkt oppleving.
Vi gler oss til å ta imot deg som gjest i sommar!
Smak og nyt
Opningstider 10. mai – 10.august 2014
Onsdag – søndag kl. 12-17
Langope onsdagar i juli kl. 12-20
Grupper kan bestille besøk utanom opningstidene.
Stengt 17.mai, ope 2.pinsedag.
Inngang
Enkeltbillett vaksen:
Barn (<16 år) :
Skuleklassar :

kr 50,gratis
gratis

Grupper
Bestillingstilbod til små og store grupper:
Inngang og mottaking:
kr 80
Inngang og omvising:
kr 110 pr pers
Inngang, omvising, kaffeservering:
kr 170 pr pers
Inngang, omvising, lunsjservering:
pris på foresp.
Utanom opningstid gjeld prisar etter avtale.

Korleis kome til Svinviks arboret?
Svinviks arboret ligg i Surnadal kommune på Nordmøre, omlag 140 km
sørvest for Trondheim. Anlegget ligg på nordsida av Todalsfjorden, ved
RV 671, 17km frå Surnadal sentrum og 13 km frå Kvanne ferjeleie.
Skilta avkøyring frå RV 670.

Vi har eit smakfullt tilbod avkaffe/te,
sommarlege kaker, fruktdrikk og is.
Eksklusive piknikkorger med søtmat og
saltmat på bestilling, frå 21/6.

Lær og opplev
Lær om historia til hagen og om dei
eksotiske planteslaga som veks i Svinviks
arboret. Dyktige guidar tek dykk med på ei
interessant vandring i eit unikt planterike.
Førehandsbestilling.

Reiseminner
Besøk vår plantehandel med spesielle
rododendron, lyng og prydbuskar, og vår
sjarmerande lille museumsbutikk – her finn
du lekre hageredskap og lokale
spesialitetar.

For kontakt og meir informasjon:
tlf 91 39 94 52 / 71 66 35 80
maja@nordmore.museum.no
svinviks.arboret@nordmore.museum.no
www.nordmore.museum.no
www.facebook.com/svinviksarboret

ÅSEN
BYGDEMUSEUM

Surnadal museum

Sommarsesongen 2014

Arrangement og opningstider
vil bli annonsert
– følg med, følg med!

Velkomen til Åsen bygdemuseum
Bygdemuseet ligg vakkert og familievenleg til på
garden Åsen i Surnadal. Hus og utstillingar gjev
kunnskap om handverkstradisjonar og levevis i
Surnadal frå 1700-tals røykjestue til 1950-tals
kjøkken med elektrisk straum.
-

Lokalhistoriske samlingar
Røykjestue frå 1700-talet
Utvandringshistorie
Husflid og handverk
Omsorgshistorie
1950-tals stove og kjøkken

Museet er ope ved annonserte arrangement, og på bestilling.

Korleis kome til Åsen bygdemuseum ?
Åsen bygdemuseum ligg i Surnadal kommune på Nordmøre, omlag 140 km
sørvest for Trondheim. Anlegget ligg ved RV 670, om lag 5 km frå Skei,
Surnadal sentrum i retning Kvanne ferjeleie. Skilta avkøyring frå RV 670.

Inngang
Enkeltbillett vaksen :
Barn (<16 år)
:

kr 50
gratis

Grupper
Ta kontakt for pristilbod og
bestilling. NB! Vi tilbyr gjerne
omvisingar og skreddarsydde
opplegg på førespurdnad.

Ta gjerne kontakt for meir
informasjon:
Tlf :91 39 94 52
maja@nordmore.museum.no
www.nordmore.museum.no

