
«Den hvite by ved 
Mjøsa overrasker»
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Sitater og bilder: Mette Møller, Mat fra Norge #7/2016

ANNONSE

Kjøp 
weekend-

pakke!
AV OG TIL 

må man bare skjemme 
seg selv litt bort. 

OTIUM SPA er et deilig sted å kople av etter 
en lang uke på jobb. Kun en etasje ned fra 

resepsjonen i hotellet kan du nyte boblebad, 
badstuer, kaldkulp, tropedusjer og mere til.

Her er det herlig å tilbringe tid med din 
kjære eller en god venn/venninne.

nordicchoicehotels.no/
quality/quality-hotel-strand

Les mer om alt det du kan se og oppleve på Gjøvik på gjovik.com og kontakt gjerne turistkontoret på info@gjovik.com om du har spørsmål.

Lasse Liten: 
RETT OG SLETT GOD MAT
«På hjemmesiden sin lover Lasse Liten Kjøkken & Bar å 
g jøre deg vidunderlig mett og hjertens fornøyd. Det klarte de 
fint da jeg besøkte restauranten. Servicen var upåklagelig, 
lokalet behagelig tidløst  innredet og maten fantastisk.
Dette er stedet å spise hvis du befinner deg i Gjøvik sentrum 
og har lyst på en god matopplevelse».
lasseliten.no

Gamletorvet Spiseri:
TRIVELIG PÅ GAMLETORVET
«På Gamletorvet Spiseri sitter mattradi sjonene i veggene, 
og det har vært servert mat der siden 1889. Dette er stedet 
å besøke hvis du ønsker å nyte klassiske og sesongbaserte 
matretter i vakre omgivelser. Gamletorvet Spiseri er kjent for 
å huse regionens største utvalg av norsk akevitt, og er også 
Norges første akevittsertifiserte spisested».
gamletorvetspiseri.no

Gjøvik Sjokoladefabrikk: 
LOKAL SJOKOLADE
«Er du glad i sjokolade, er Gjøvik et godt sted å besøke. I 
Storgata finnes nemlig en liten sjokoladefabrikk. Der lager 
Jan Rognstad  kanskje Norges beste håndlagde sjokolade. 
Rundt 100 forskjellige håndlagde sjokoladetyper frister fra 
en velfylt disk». 
gjoviksjokoladefabrikk.no

Journalisten som i forrige utgave av  «Mat 
fra Norge» skrev om Gjøvik, ble positivt 
overrasket og fullroste mat opplevelsene 
i byen som ligger i  underkant av to timer 
nord for Oslo. 
Så hvorfor ikke ta med kjæresten, vennen 
eller venninnen på en småbyweekend med 
gode matopplevelser til nettopp Gjøvik?
 
Overnattingspakke, fredag-søndag
Inkludert i denne pakken får du: 
•  overnatting på Quality Hotel Strand med 

frokost 
• 15% rabatt på  restaurantene Cafe Pi, 

Gamletorvet Spiseri og Lasse Liten
• gratis inngang i flotte Otium SPA
• gavekort på Gjøvik Sjokoladefabrikk
 
PRIS: kr. 1.340- per person i dobbeltrom. 
Enkeltromtillegg kr. 400,-

WEEKENDPAKKEN bestiller du ved å 
sende mail til q.strand@choice.no eller 
ringe 611 32 000.

Tilbudet gjelder til og med  februar 2017 og er 
dermed også en flott  julegave til en du er glad i.

Grønn og bilfri helg? NSB Gjøvikbanen går 
fra Oslo S annenhver time.


