Oplev Telemarken i Norge
6 dage med bus og skib.
Høje sneklædte fjelde, dybe dale, smukke søer, store skove, åbne vidder og med en
stærk kulturtradition i såvel byggestil som brugskunst. Her findes det hele.
Kort sagt: ”Norge i en nøddeskal”!
Afrejse:
Hjemkomst:

01.09 kl. 06,30
06.09 kl. 23,50

Pris pr. person i dobb.vær.: Kr. 6.695,00
Tillæg for eneværelse:
Kr.1.100,00

1. dag: Afrejse ifølge opsamlingsplanen. Færge Rønne-Ystad.
Vi benytter motorvejen nordpå over Hallandsåsen til vort frokoststed lidt nord for Göteborg. Herfra fortsættes gennem Göteborg
til Kungälv og ad en imponerende flot anlagt vej over
skærgårdsøerne Tjörn og Orust og videre op mod den
svensk/norske grænse ved Svinesundsbroen. Herfra er der
ikke langt til vort overnatningshotel i Sarpsborg. Indkvartering
og aftensmad.
2. dag: Efter morgenmaden kører vil til Norges hovedstad, Oslo, hvor der bliver lejlighed
til en lille strøgtur på Karl Johanns Gaten, se rådhuset og gå på Aker
Brygge, hvor der er restauranter i alle priskategorier. (Frokost ej inkl.)
Inden vi helt forlader Oslo nyder vi den imponerende udsigt fra
området ved skihopbakken Holmenkollen. Derefter kører vi via
Drammen og Kongsberg til Akkerhaugen i den nordlige ende af
søen Norsjø. Her ligger vort dejlige opholdshotel. Indkvartering og
aftensmad på Norsjø Hotell.
3. dag: Om formiddagen kører vi til Kongsberg ved elven Numedalslågen. Mulighed for
at besøge Kongsberg kirke en af Norges største kirker. Vi
besøger Norsk Bjergværksmuseum og de nu nedlagte
sølvminer i Saggrenda lidt syd for Kongsberg. Med et lille
tog kører vi 2,3 km ind i den
200
årgamle
sølvmine
”Kongens
Gruve”.
Temperaturen er kun ca. 60,
så husk varmt tøj. Efter
besøget i sølvminerne kører vi op til Modum og besøger
Blåfarveværket, som blev grundlagt i 1773, da man fandt
kobolt i undergrunden. Kobolten blev benyttet i glas- og
porcelænsindustrien. Rundvisning og frokost. Der bliver
god tid på egen hånd i de interessante omgivelser inden vi kører tilbage til vort hotel og
aftensmaden.
4. dag: I dag skal vi på en lidt længere tur rundt i hjertet af Telemarken. Første stop bliver
ved Heddal Stavkirke, som regnes for ”katedralen” blandt Norges stavkirker
(inkl. omvisning). Vi fortsætter op gennem Tuddalen, forbi Gaustatoppen
(1883 m o/h) ned til industribyen Rjukan i bunden af den snævre dal ved
Tinnsjøen. Herfra er der ikke langt til Vemork. Da Norsk Hydro byggede
dette værk i 1911, var det verdens største vandkraftværk. Det blev kendt, da
den norske modstandsbevægelse udførte tungtvandssabotagen i februar
1943 og gennem filmen ”Telemarkens helte”. Vi får en rundvisning i
museet og ser en film om kraftværket og tungsvandsproduktionen. Herefter
spiser vi frokost. Tilbageturen til vort hotel går bl.a. langs den 40 km lange
sø Møsvatn til Rauland og ned gennem Åmotsdal og Flatdal til Seljord, hvor vi skal
kigge efter søslangen. Herfra køres via Bø ved Lifjell til Akkerhaugen og aftensmaden på
vort hotel.

5. dag: Efter gårsdagens lange etape slapper vi lidt af. Ud på formiddagen går vi fra
hotellets egen landgangsbrygge ombord på M/S
”Telemarken” og sejler ud på Norsjøen og
videre op gennem Telemarkskanalen med dens
mange sluse systemer. Frokosten serveres
ombord, efter at vi har været igennem Vrangfoss
sluserne. Ankomst til Lunde ca. kl. 13.30. Her
holder bussen og venter på os. Undervejs tilbage
til hotellet passerer vi bl.a. Ulefoss Hovedgård.
Resten af eftermiddagen slapper vi af på vort
hotel, evt. med en lille spadseretur langs søen
eller ved at nyde det gode vejr og udsigten fra
hotellets terrasse. Afslutningsmiddag i hotellets
restaurant.
6. dag: Efter morgenmaden må vi desværre forlade dette dejlige sted for at begynde vores
hjemrejse. Vi kører ned til Oslofjorden og sejler med bilfærgen fra Horten til Moss på
østsiden af fjorden og vender derefter næsen mod den svenske grænse. Frokost spises
igen i Kungälv. Herefter fortsættes sydpå ad motorvejen via Göteborg og Malmö til
Ystad, hvorfra vi sejler med færgen tilbage til Rønne og vort udgangs sted. Aftensmad
undervejs. Forventet hjemkomst til Rønne. kl. 23,50
Inkl. i prisen: Færgen T/R, 6 x morgenmad, 5 x frokost, 6 x aftensmad, 1 overnatning i
Sarpsborg, 4 x overnatninger på Nordsjö Hotel, alle udflugter ifl. programmet, entre, sejltur
gennem Telemarkskanalen, besøg I Oslo, sejltur Horten/Moss, bus i 6 dage, dansk
rejseleder, div. vejskat, dansk moms, rejsegarantiefonden mm
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