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6 ROMANTISKE STEDER

Mange drømmer om bryllup i landlige omgivelser. På Rime gård kan gjestene slå seg ned på det idylliske tunet og nyte utsikten over fjell og dal.

Bryllupsfest i låver, fjøs og på stabbur! Vi har saumfart landet
for herlige lokaler til den store feiringen.
TEKST HILDE TOBRO

Hold bryllup på gården som er kjent fra
tv-programmet Farmen. – Her skreddersyr
vi feiringen med pynting, transport, mat,
drikke, overnatting, fotograf og underholdning, sier Martha Kristin Gaptjern.
HVA: Rime Gård.
HVOR: I fjellheimen, 15 km fra Flå sentrum.
ARRANGØRER: Eventselskapet
HallingEventyr.
GÅRDEN: Fjellgård fra 1600-tallet, der folk
har bodd fram til slutten av sekstitallet.
OMGIVELSER: Idyllisk med fantastisk utsikt
utover dalen og til Gråfjell og Høgevarde.
En plass med ro og harmoni.
LÅVEN: Inntil 100 personer.
ENKEL OVERNATTING: For 36 gode venner.
SESONG: Mai–oktober.
PRISER: Etter avtale.
PÅ NETT: bryllupsbygda.no
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STEMNINGSFULLT PÅ
MIDDELALDERGÅRDEN

SØRLANDSK
BONDEROMANTIKK
På Engesland ligger en familiedrevet
gjestegård i ei sørvendt, lun li. – De som
kommer til oss er på utkikk etter et bonderomantisk bryllup i autentiske festlokaler,

omgitt av fin natur, stillhet og en hel gård
helt for seg selv, sier Gunnar Sagstuen.
HVA: Røyland Gård.
HVOR: Engesland, indre Agder.
En times kjøring fra Arendal,
Grimstad og Kristiansand.
VERTSKAP: Pernille Vea og Gunnar Sagstuen.
DREVET MED BRYLLUP SIDEN: 2006
LÅVEN: Kapasitet til 90.
Isolert fra utsiden for å bevare
det autentisk fra 1909 innvendig.
SESONG: Hele året
SÆRPREG: Hvit brudesti med brudeportal
for utevielse. Brudeparet kan ta zipline
over hele bryllupsfølget etter vielsen.
Perfekt akustikk til utekonserter.
OVERNATTING: Brudesuite i toppen av
det 15 meter høye gårdstårnet eller i en
koselig tømmerhytte.
ARRANGERTE BRYLLUP: Ca 100.
PRIS: Fra kr 20 000.
LES MER HER: roylandgard.no
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LANGS LANDEVEIEN

LÅVEDRØMMER PÅ VOSS

LANGE TRADISJONER
I NORD
Utenfor Harstad ligger Røkenes Gård
hvor hundrevis av bryllup har blitt arrangert
i hovedhuset fra 1750 og det gamle
fjøset fra 1899.
HVA: Røkenes gård og gjestehus.
HVOR: 6 km fra Harstad sentrum.
DRIVER: Kristian Fredrik Kulseng, 10. generasjon som driver gården fra 1600-tallet.
FJØSET: Renovert og bygget om til
restaurant, selskapslokale og galleri.
Kapasitet til 100 gjester i 1. etasje, 180 i
2. etasje. Tilbyr også to mindre lokaler.
SÆRPREG: All mat er lagd fra bunnen
med lokale råvarer.
SESONG: Hele året.
PRISER: Fra ca. kr 1200 per gjest.
PÅ NETT: roekenesgaard.no

Gården med aner til 1300-tallet har hatt
behov for mye renovering, men i 2012
kunne odelsjenta endelig feire sitt eget
drømmebryllup på låven. Ryktene om
eventyrfeiringen gikk, og i år er sommeren
fullbooket.
HVOR: Hefte gard, Voss.
HVEM: Gro Janne H. Wilhelmsen og
Yngve Tranøy.
LÅVEN: Kapasitet til 140.
ARRANGERTE BRYLLUP: 15.
PÅ GÅRDEN: Blanding av nye og gamle
bygg på et frittliggende og skjerma tun,
med basseng og utsikt til nærliggende
fosser og fjell.
OVERNATTING: Våningshuset til leie
for brudepar, ellers 20 sengeplasser
på ni rom.
SESONG: Juni, juli og august.
LÅVELEIE: Fra kr 30 000.
PÅ NETT: heftegard.com

RUSTIKT I KRISTIN
LAVRANSDATTERS RIKE
På Snefugl gård arrangeres bryllup
i rustikke omgivelser hele året.
HVA: Snefugl Gård.
HVOR: Buvika, Skaun i Trøndelag.
VERT: Arnstein Saltnes.
GÅRDEN: Omtalt i Sigrid Undsets bøker
om Kristin Lavransdatter. Pilegrimsleia og
den gamle kongeveien går rett gjennom
tunet.
LOKALER: Fjøs og stabbur med flere.
KAPASITET: 130 personer.
SPESIELT HER: Utevielse med
panoramautsikt mot fjorden eller inne
i rustikke omgivelser.
PRISER: Ved henvendelse.
PÅ NETT: snefugl.no
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FESTFJØS PÅ HEDMARKEN
Omgitt av kornåkre, i kort avstand fra Hamar,
ligger Opstad Gjestegård med gamle gårdsbygninger og et koselig inntun.
– Hos oss får man oppleve både det ærverdige, tradisjonelle og rustikke. Mottagelsen
holdes på inntunet, men om det skulle
regne, kan gjestene benytte hele hovedbygningen fra 1763. Her er det god sitteplass, før alle går videre til bords i fjøset for
middag og fest, sier vertinne Lena Figur.
HVA: Opstad Gjestegård.
HVOR: Vang på Hedmarken.
VERTSKAP: Lena og Matthias Figur.

DREVET SIDEN: 2012.
TILBYR: En populær barbecuebuffé.
Mulighet for å ha med egen drikke,
kaker og snacks.
ANTALL ARRANGERTE BRYLLUP: Ca 50.
SESONG: Fra slutten av mai til
midten av september.
KAPASITET: 70–98 gjester.
PRISER: Fra kr 84 750 for 70 middagsgjester, lokale og vertskap.
PÅ NETT: opstadgjestegard.no

Har vi til gode å oppdage din landlige favoritt? Del gjerne din perle med oss på Facebook.
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