
 

 



 

 

   
 

 

Med denne inspirasjonskatalogen håper vi at dere er klare for neste års turplanlegging. Vi setter utrolig stor 

pris på hver eneste henvendelse vi får fra dere. Uansett om det er en halvdagstur i nærmiljøet eller om det er 

en 7 dagers tur til Tyskland, så ser vi på det som en tillitserklæring fra dere til oss. Vi ønsker å gjøre vårt ytterste 

for at dere skal få en behagelig, spennende og hyggelig tur. Her er det mange forslag til forskjellige turmål som 

setter gode opplevelser i sentrum. Vi kan levere mye mer enn hva det er plass til i katalogen, har dere ønsker 

om andre reisemål, så skreddersyr vi turen etter deres behov. Om det er busstur, du ønsker å komme deg     

raskere til målet med fly, dagstur eller tur over flere dager, spiller det ingen rolle. Vår dyktige turavdeling      

hjelper til å sette opp turen for akkurat deg/dere uansett! 

 

Vi er Telemarks mest erfarne turoperatør og har nå 42 år med erfaring innen reiseliv. Gjennom de årene har vi 

opparbeidet gode avtaler med hotellkjeder, fergeselskaper, opplevelsessenter og andre operatører over hele 

Europa. Det gir deg som vår kunde både trygghet og vissheten om at du vil bli godt ivaretatt.  

Det som er så flott med reiselivsbransjen er at man kan få alle typer opplevelser; guidetjenester, overnatting, 

god mat, flyreiser til spennende reisemål, musikaler, båtturer, gode bussopplevelser og vi kan nevne i fleng. 

Mulighetene er så mange og vi er overbeviste om at gjennom gode opplevelser så får man et rikere liv. 

 

Dessverre så har vi i de siste årene opplevd at stadig flere lag og foreninger sliter med å få med seg nok        

medlemmer til at de kan reise på tur. Vi oppfordrer de av dere som sliter med dette å ta kontakt med             

naboforeningen for å se på muligheten om felles tur. 

Vi har også et annet alternativ. I 2020 skal vi starte et prosjekt som vi enkelt og greit kaller «Månedens tur». 

Vi setter opp en tur hver måned. 6 måneder før turen går skal turinformasjonen først sendes ut til alle grupper/

lag/foreninger som ønsker å få tilsendt informasjon om dette. Dere vil da få 2 måneders forsprang før vi åpner 

opp for påmelding av enkeltpersoner. I tillegg til opplevelser så skal turene alltid ha måltider inkludert og noen 

hyggelige overraskelser vil nok også dukke opp.  

 

Tele-Tur eier ingen busser selv, men vi har ett godt og tett samarbeid med vår faste leverandør på                 

busstransport, Kviteseid Transportservice AS. De setter sikkerhet og kvalitet først, og de vil bringe dere trygt og 

godt fram til reisemålet.  

Bussene er godt utstyrte turbusser, med sikkerhetsseler i alle seter, kjøleskap, kaffemaskin, CD og DVD spiller 

og regulerbare seter. I tillegg til Kviteseid Transportservice AS, benytter vi oss av andre samarbeidspartnere, 

som gjør sitt ytterste for at dere skal få en hyggelig og behagelig reise. 

 

 

Vi ønsker dere alle et godt reiseår, fylt med gode opplevelser! 

 
Med hilsen 

Siv Jeanett Gravir Rønningen 

Konstituert daglig leder Tele-Tur AS 

Kjære godtfolk! 



 

 

   
 

Våre ansatte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjørn Ellefsen 

Bjørn er Steins høyre hånd når det kom-

mer til den daglige driften. Han har bred 

erfaring som sjåfør, både på tank bil og de 

siste 15 årene på turbuss. Få, om noen, er 

like godt kjent i Europa som Bjørn. Han er 

levende opptatt av at dere skal få de gode 

opplevelsene på tur med oss.        

Njål-Håkon Natland 

Njål-Håkon har lang erfaring som bussjåfør 

både på turbuss og rutebuss. Han er en   

behagelig og dyktig sjåfør som setter         

sikkerhet og kvalitet i fokus. Han er nok den 

som har flest timer bak rattet for firmaet.  

Tommy Kristoffersen 

Tommy er en alle tiders bussjåfør som 

trives godt bak rattet. Tidligere jobbet 

han for Ringnes i 25 år, så til sammen 

har han over 40 år på veien.  

Ole Petter Stakkestad 

Ole Petter er en blid og hyggelig sjåfør 

som tar godt var på passasjerene sine. 

Med 12 års erfaring som ambulansear-

beider er det trygt å reise med han.   

 

Stein Rønningen. 

Eier av Kviteseid Transportservice AS, har med 

seg flere busser inn i Tele- Tur-samarbeidet. 

Stein er vokst opp med buss, så det var aldri tvil 

om hvilket yrke han ville velge. Det er alltid 

hyggelig å være med Stein på tur, en dyktig og 

meget erfaren sjåfør. I tillegg til selv å kjøre tur, 

har han flere faste sjåfører. Stein sitter også i 

styret i vårt eierselskap Drangedal Bilruter AS. 

Cathrine Bjørnsen 

Cathrine kom til oss fra Kragerø Resort i 2017. Etter 16 år i hotellbransjen tar hun med seg mye  

erfaring inn i arbeidet hos oss. Hun har fagbrev som resepsjonist. 

Turproduksjon vil være det Cathrine først og fremst arbeider med.  

Siv Jeanett Gravir Rønningen 

Siv kom til oss fra Drangedal Kommune i 2016 og har vært en god tilvekst på kontoret. Hun er    

nærmest født i en turbuss, og vet hvordan hun skal gi dere de gode opplevelsene.  

Turproduksjon og transport er hennes hovedoppgaver. 

Cecilie Dahlin     

Har jobbet i Tele-Tur siden november 2012, og overtok som daglig leder i mars 2018.  

Administrative oppgaver, hjemmesider, og regnskap er blant hennes daglige gjøremål.  

 

Vår faste transportsamarbeidspartner er Kviteseid Transportservice, bestående av: 

Svein Arild Karlsen 

Svein Arild har over 40 års erfaring bak 

rattet er en gledesspreder på veien. Han 

håndterer mange typer kjøretøy og tar 

utfordringer på strak arm.  



 

 

   
 

Innholdsfortegnelse 

 

 

Dagsturer 
1. Drangedal og Treungen  
2. Gourmetcruise på Toke  
3. Vrådal med MS Fram på Nisser og Vråvatn 
4. Eventyrisk og Historisk tur gjennom Telemark  
5. Telemarkskanalen Lunde –Ulefoss 
6. Fruktbygda Gvarv 
7. Notodden og Heddal  
8. Krigshistorie og Tungtvannskjelleren på Vemork 
9. Et typisk Telemarkstun – Lien Fjellgard 
10. Porselensmuseet, Henrik Ibsen Museum og Brekkeparken 
11. Skjærgårdsidyll – Kragerø og Jomfruland 
12. Dramatisk og stolt historie på Oscarsborg 
13. Gamlebyen i Fredrikstad 
14. «Allsang på Grensen» i Halden 
15. Strømstad 
16. Øyriket Koster via Strømstad 
17. Helaften i Oslo 
18. Julemarked på Norsk Folkemuseum 
19. Hvalfangerbyen Sandefjord  
20. Sjøfartshistorie og kunst i Vestfold 
21. Kysttur til vakre Mølen og Stavern 
22. Vikingefylket  
23. Kystperlen Risør og Den lille dyrehage 
24. Næs Jernverksmuseum 
25. Mineralparken på Evje 
26. Arendal og Tromøy 
27. Kryllingen II og Villa Fridheim 
28. Blaafarveværket og gårdsbesøk 
29. Norsk Bergverksmuseum og Det norske Myntverk 
30. Kunst og eventyrtur til Nedre Buskerud 
31. Kolberg Gård Chr.IV's banquet  
32. Velkommen til 1814 på Eidsvoll 

       
Fleredagersturer 

1. 2 dagers tur – Opplev Telemarkskanalen og attraksjoner nær 
2. 2 dagers tur – Kragerø - Perlen blant kystbyene  
3. 2 dagers tur – Vinter i Morgedal 
4. 2 dagers tur – Vemork og Telemarks tak 
5. 2 dagers tur – Prøysens rike og Skibladner 
6. 2 dagers tur – Sørlandet med Strand Hotel Fevik 
7. 2 dagers tur – Dalsland Kanal 
8. 3 dagers tur –  Fjällbacka 
9. 3 dagers tur –  Langesund - Stavanger - Telemark 
10. 3 dagers tur – Hovden og Setesdal 
11. 3 dagers tur – Egersund med Fayancemuseum og Chokoladefabrik 
12. 3 dagers tur – Flåm 
13. 3 dagers tur – København 
14. 3 dagers tur – Fantasy Cruise til Kiel 
15. 3 dagers tur – Krakow med fly 
16. 3 dagers tur – Bergamo med Fly 
17. 4 dagers tur – Lindesnes, Flekkefjord og Farsund 
18. 4 dagers tur – Stavanger med Flor og Fjære 
19. 4 dagers tur – Haugesund 
20. 6 dagers tur – Gotland 



 

 

   
 

   
 

Drangedal og Treungen 
Skogskommunen Drangedal er en spennende perle med sine store naturopplevelser. Her  
finner vi innsjøen Toke med sine vakre øyer, holmer og skjær. Drangedal bygdetun, med skog-
bruksutstilling og friluftsmuseum tar oss med langt tilbake i tid. Ved sørenden av innsjøen 
Nisser finner vi Treungen og Z-Museum, et spennende museum for alle aldersgrupper. 
 
Turen kan inneholde: 

 Vi starter dagen fra hjemsted og setter kursen mot Drangedal. På vei bort får vi oss 
en liten matbit før vi blir med på en spennende tur rundt på Drangedal bygdetun. 
Videre kan vi ta turen til Z-museum i Treungen for en unik omvisning og lunsj. Og 
siden vi allerede er i området kjører vi videre til Fjonesundet kafe/restaurant for en 
kaffekopp for så å ta Fjone-ferja over til Nissedal. Middagen kan tas på Straand 

Hotell før vi tar fatt på hjemreisen.  
 

Turtips: 

 Tokeblikk , Sputnik museet, Gautefall Ski Lodge, Tokedølen, 

Hulfjell Gård, Himmelriket og Rytterspranget, sykkeltur med 

Gautefall event. 

 For å få en større opplevelse ut av turen kan vi legge inn en 

overnatting på Gautefall Ski Lodge og man kan da kombinere 

turen med flere flotte steder.  F.eks. en tur med Tokedølen. 

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske! 

     Gourmetcruise på Toke  

Med sin lange strandlinje på ca. 185 km. og utallige større og mindre øyer og «kiler» er Toke et 
eldorado. Lyden av en tøffende motor, god mat og deilig drikke er et flott utgangspunkt for tur. 

 

Turen kan inneholde:  

 Tokedølen II tar oss med på en seilas utenom det vanlige. 
Om bord kan dere nyte utsikt til en fantastisk natur        
samtidig som dere slapper av med god mat, drikke og mu-
sikk. En kokk kommer om bord og tilbereder et fantastisk  
3-retters måltid med lokale råvarer fra Drangedal og nabo-
kommunene. Tilpasset lokal drikke kan også serveres om 
ønskelig. 

Turtips: 

 Ønsker dere teambuilding kan vi tilby dette på Hulfjell 
Gård, og i skytterbygda Drangedal kan vi selvfølgelig tilby 
skytekonkurranse ombord!! Storøy gård der Farmen ble 
spilt inn med omvisning, mat eller aktiviteter. 

 Vi kan servere koldtallerken, speketallerken, lapskaus eller 
annet etter deres ønske. 

 Populære turer er fra Drangedal/Toke Brygge til             
Merkebekk (ca. 3,5 t. t/r) eller Storøy (ca. 4 t. t/r).  

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske! 

DT 01-2020 

DT 02-2020 



 

 

    
 

   
 

Vrådal med MS Fram på Nisser og Vråvatn 
 

Vrådal ligger idyllisk til ved innsjøene Nisser og Vråvatn i Kviteseid kommune – en helårs 
destinasjon mellom bakker og berg i den vestlige delen av Telemark. Denne dagen skal vi 
nyte vannet og etter en flott båttur besøker vi en av Telemarks 
eldste overnattingsbedrifter. 
 

Turen kan inneholde: 

 Starter fra avtalt sted med første stopp som er båttur med MS Fram 
med lett formiddagsmat om bord. Etter båtturen tar vi bussen til  
Straand Hotel hvor vi vil bli servert middag. Så går turen tilbake til      
utgangspunktet.  

 
Turtips: 

 For å få en større opplevelse ut av turen kan vi legge inn en overnatting 
på hotellet og man kan da kombinere turen med både Z-Museum,    
Fjone-ferja,  Sølvsmedtunet, Nisseløftet, Vrådal Golfbane, Åmdalsverk    
Gruver, Kviteseid Gamle bygdetun, Telemarkskanalen, Norsk Skieventyr, 
Ulefos Hovedgaard eller Øvre Verket – stort sett hele Telemark ligger 
for dine føtter når man er i Vrådal! 

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske! 
 

Eventyrisk og historisk tur gjennom Telemark 

Lengst vest i Telemark er det mange muligheter for flotte naturopplevelser og kulturelle     
innslag. Museer og utstillinger ligger på rekke og rad. 
 
Turen kan inneholde: 

 Starter fra hjemsted og stopper underveis for litt formiddagsmat. Vi tar  
turen til Eidsborg Stavkirke og Vest-Telemark Museum for omvisning. 
Dagens lunsj tar vi på Dalen Hotel før vi kjøres videre til Åmdals Verk 
Gruver. Her får vi en spennende gruvevadring og mulighet til å ta en titt 
på utstillingene. På hjemturen blir det et middagsstopp på Straand  
Hotel i Vrådal. 

 
Turtips: 

 I området ligger også Grimdalstunet,  Norsk Skieventyr i Morgedal,  
Tokke Kraftverk, Telemarkskanalen,  Lårdalstigen, Rui-plassen, 
Ravnejuv. 

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske! 

DT 03-2020 

DT 04-2020 



 

 

   
 

   
 

Telemarkskanalen Lunde - Ulefoss  

Ulefoss er et av Norges eldste industrisamfunn med sagbruksdrift fra 1400 tallet og gruve- og 
jernverksdrift fra 1600 tallet. Den dag i dag produseres det gategods fra jernverket på  
Ulefoss, dette er spredd ut over hele verden der kumlokkene er lett synlige i gatebildet.   
Telemarkskanalen renner gjennom kommunen og her finner vi 
bl.a. det spektakulære slusesystemet i Vrangfoss med sine 5  
kamre med en samlet løftehøyde på hele 23 meter.   

 
 

 Turen kan inneholde: 

 Turen går fra hjemsted til avtalt tid, med første stopp på Ulefos             
Hovedgaard med omvisning og litt formiddagsmat. Videre tar vi en       
kanaltur fra Lunde til Ulefoss. Her venter bussen på oss og tar oss til Øvre 
Verket for besøk og omvisning, med middag etterpå. Så avslutter vi turen 
med et besøk på Romnes middelalderkirke før vi setter kursen hjemover. 

 
Turtips: 

 Topaz Skofabrikk, Trollbilen, Vrangfoss Sluser med Guide, Herregården 
Lille Ulefos,  Slusemesteren Kafè.  

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske! 

Fruktbygda Gvarv 

Fruktbygda Gvarv er et av Norges største fruktdistrikt.  Hvert fjerde eple og hver 10 plomme 
kommer herfra. Gvarv er et av landets varmeste steder slik at frukta holder svært høy         
kvalitet. Landskapet har gjennom tidene inspirert kunstnere, 
så i løpet av denne dagen skal du få både smaks og kunst-
opplevelser av ypperste klasse… 

 

Turen kan inneholde: 

 Dagen starter til avtalt tid og vi stopper for litt formiddagsmat   
underveis. Første besøk tar vi på Gvarv Frukt og Bær, og fortsetter 
med øl-smaking hos Lindheim Ølkompani. Så er det tid for litt lunsj 
som vi tar på Evju Bygdetun etterfulgt av en omvisning.  

 
Turtips: 

 Enkelte av aktivitetene avhenger av sesongen for bær og frukt. 
Gvarv byr på mange opplevelser som besøk på Epleblomsten,    
Patmos skulpturpark, Galleri Nyhus, Lerkekåsa Vingård – ta kontakt 
så ser vi på mulighetene. Utvide til 2 dagers tur og overnatte på 
Norsjø hotell og ta en tur med MS Telemarken eller ro vikingeskip 
med Olavs Menn. 

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske! 

DT 06-2020 

DT 05-2020 



 

 

    
 

   
 

Notodden og Heddal 
 

Telemarksgalleriet og Verdensarvsenteret viser kunst og industrihistorie i en vakker industrihall 
fra begynnelsen av forrige århundre. Notodden er på UNESCOs            
prestisjetunge verdensarvliste, og i Verdensarvsenteret kan du oppleve 
viktig industrihistorie. 

Heddal Stavkirke er Norges største stavkirke, den vakreste av dem alle! 
Den storslåtte stavkirka, med de tre tårnene som et særmerke, er en   
nasjonal kulturskatt som viser fantastisk trebyggerkunst.  

På Heddal bygdetun er det samlet bygninger fra det gamle                    
bondesamfunnet, helt tilbake til middelalderen. Her fortelles den gamle 
bondekulturen i området frem til industrialiseringen av Notodden fra 
slutten av 1800 -tallet.  

Turen kan inneholde: 

 Vi kjører til Notodden der vi besøker Telemarksgalleriet og Verdensarvsenteret. 
Her får vi et innblikk i tidenes viktigste norske oppfinnelse; lysbueovnen og      
produktet kunstgjødsel. Vi spiser lunsj før turen går videre til Heddal der vi får en 

omvisning i stavkirken og bygdetunet. Vi tar en kopp kaffe og kake på Kafé Olea 

før vi starter på hjemturen. 
 
Turtips: 

 Bluesbyen Notodden har mange muligheter. 

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske!  

På Norsk Industriarbeidermuseum får du et nært møte med norsk industri- og krigshistorie.       
Vemork er kanskje mest kjent for sin presentasjon av Rjukans krigshistorie. Dette var åstedet for 
en av de viktigste sabotasjeaksjoner under 2. verdenskrig, da norske sabotører hindret tyskerne i 
å utvikle atomvåpen av tungtvannet som ble produsert her. 

Turen kan inneholde: 

 Vi kjører til Rjukan og ser den spennende utstillingen “Helter i          
Telemark” som har et lokalt preg. Her dramatiseres de fire berømte 
sabotasjeaksjonene mot lokal tungtvannsproduksjon, men det legges 
også stor vekt på alle de andre lokale aksjonene under krigsårene på 
Rjukan. Vi får også en eksklusiv omvisning i den nylig utgravde      
tungtvannskjelleren. Underveis får vi servert god mat.   

 
Turtips: 

 Krossobanen 

 Tur med Storegut 

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske! 

DT 07-2020 

DT 08-2020 
Krigshistorie og Tungtvannskjelleren på Vemork  



 

 

   
 

   
 

Et typisk Telemarkstun – Lien Fjellgard  

Lien Fjellgard er en gammel slektsgard fra tidlig 1600 tallet. 
Garden ligger øverst i Svartdal (700 moh) i Seljord kommune og ligger i et så spesielt område 
at dette er det eneste i Norge som er nominert til UNESCO`s pris for kulturlandskap. Tunet er 
et typisk Telemarkstun i rekke med 10 gamle, solbrune hus vegg i 
vegg kronet med en flott utsikt mot Skorve.        Gården har Olavsro-
sa, Norsk Kulturarvs kvalitetsmerke, for det gamle rekketunet. Vern 
ved bruk, og er også medlem av Hanen.  

 
Turen kan inneholde: 

 Vi starter fra hjemsted til avtalt tid og stopper for litt formiddagsmat under-
veis.  Videre får vi en omvisning i Sauherad Kirke, før vi kjører videre til Lien 
Fjellgard. Lien er en gård i drift med sau, og to gjeterhunder og høner. 
Mat er viktig på Lien, kortreist med smaker fra fjellet. 
Her vil vi få en omvisning og litt mat. Så avslutter vi med et besøk i 
Sjøorm tårnet, før vi setter kursen mot hjemsted igjen. 

 
Turtips:  

 Besøk i Heddal Stavkirke, Norsk Industriarbeidermuseum, besøk og   
omvisning på Telespinn. Er man allerede i traktene anbefales også et 
besøk på Nutheim Gjestgiveri og Hjartdal prestegård. 

 

Porselensmuseet finner vi i bygningen til Porsgrunds Porselænsfabrik AS som ble reist i 1886 - 
vegg i vegg med Fabrikkutsalget og Auksjonshallen som selger gammelt PP. Her fortelles    
porselensfabrikkens 130 år lange historie gjennom en interaktiv utstilling som rommer 1.000 
gjenstander. 

 
Turen kan inneholde: 

 Starter dagen til avtalt tid og stopper for litt formiddagsmat underveis. 

Neste stopp er Porsgrunsmuseet med omvisning og mulighet for handel 

på Porsgrunds Porselænsfabrikk. Videre går turen til Skien der vi skal 

besøke både Henrik Ibsens barndomshjem, Venstøp og Brekkeparken 

som er et vakkert friluftsmuseum som huser herregården Søndre Brekke 

og bondebygninger fra hele Telemark – den eldste; en årestue fra 1300-

tallet. 

 
Turtips: 

 Turen kan kombineres med en tur til Hydros industriområde,  på Herøya, 

Du Verden sjøfartsmuseum og vitensenter. Middag eller lunsj på en av 

byenes mange restauranter.  

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske!  

DT 10-2020 
Porselensmuseet, Henrik Ibsen Museum og Brekkeparken  

DT 09-2020 



 

 

    
 

   
 

Kragerø ligger der som en sjarmerende perle i Telemarks skjærgård, med sine over 490 øyer, 
skjær og holmer. I sommerhalvåret er det et yrende folkeliv i skjærgården og en båttur ut til 
Jomfruland kan anbefales. 

 
Turen kan inneholde: 

 Vi starter turen fra avtalt sted og kjører til Portør og får en           
sightseeing. Så drar vi til Kragerø Resort hvor vi spiser en god lunsj 
med flott utsikt fra restauranten eller helt i sjøkanten på resortets 
Beach Club. Videre tar vi ferjen til Kragerø sentrum. Her møter vi vår 
lokale guide som tar oss med på en rundtur i de smale gatene. Vi 
avslutter dagen med en god middag. 

 

Turtips: 

 Jomfruland er en vakker perle, hva med å ha med privat kokk? Berg 
Kragerø Museum har bl.a. en vakker leketøyssamling, info om         
is-eksporten og Munch-utstilling, Utsiktspunktet Steinmann, Munch 
vandring, Kittelsenhuset, båttur med Rib eller kogg, vinsmaking. 

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske! 
 

 

Det var her det skjedde 9. april 1940 kl. 04.21. «Den ensomme kommandant» oberst Birger 
Kristian Eriksen ga ildordre og den tyske krysseren «Blücher» ble senket. Dette ga Konge,    
Regjering og Storting anledning til å forlate Oslo og ta opp forsvarskampen. 
 
Turen kan inneholde:  

 Starter fra hjemsted og tar ferje Drøbak – Oscarsborg t/r. Vi får 
lunsj på Oscarsborg og en 2 timers guiding med lokal guide.        
Oscarsborg Festning har en dramatisk og stolt historie. I museet, 
som befinner seg i borgen, formidles historien og utviklingen fra 
Christian IV`s ordre om et blokkhus i 1628 til ferdigstillelse av      
festningsverket slik vi kjenner det i dag i 1856. Museet tar også for 
seg moderniseringsprosessen fra slutten av 1860-årene og fram til 
1905 da festningen var på sitt største. Og ikke minst krigshistorien. 
Vi avslutter dagen med å ta båt fra Strømstad til Sandefjord med 
middagsbuffet om bord. 
Pris fra kr. 1450,- per person. (ved 30 personer) 

 

Turtips: 

 Forskjellige type guidinger på Oscarsborg, besøk julehuset i Drøbak.  

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske! 

DT 11-2020 Skjærgårdsidyll – Kragerø og Jomfruland 

DT 12-2020 Dramatisk og stolt historie på Oscarsborg 



 

 

   
 

   
 

Gamlebyen i Fredrikstad  

Fredrikstad er Østfolds største by og blir gjerne omtalt som Norges første renessanse by. Vi 
skal få høre mer om historien gjennom en morsom og historisk vandring med en av de gamle 
Kommandantene fra hine dager. 
 

Turen kan inneholde: 

 Starter fra hjemsted og tar Bastø Fosen fra Horten til Moss.         
Deretter blir det guiding i gamlebyen i Fredrikstad med Komman-
danten. Kommandantens Promenade er inspirert av omvisningene 
på Tower of London fremført av The Beefeaters - og ingrediensene 
er humor og historie i skjønn forening! Ler man og har det hyggelig, 
huskes historien og historiene langt bedre! Vi spiser er bedre lunsj 
på Majorens Kro & Stue. Gode og mette drar vi over grensen til 
Sverige og stopper på Nordbysenteret Shoppingsenter. Her får vi 
anledning til å handle til gode svenske priser før hjemreisen        
fortsetter med overfart med båt fra Strømstad til Sandefjord       
inkludert buffet med drikke. 

 

Turtips:  

 Bastø Fosen, Hvaler, Gamlebyen Modelljernbanesenter. 

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske! 

«Allsang på Grensen» i Halden  

Allsang på Grensen på historiske Fredriksten festning. Hvert år kommer omlag 25.000 - 30.000 
publikummere fra hele landet til Halden for å se innspillingene. Kjente og kjære, norske og     
internasjonale artister drar i gang allsangstemning i beste      
sendetid, i konseptet som definitivt er en av de største           
seer-suksessene på TV 2.  
 
 
Turen kan inneholde: 

 Henter på avtalt sted og setter kursen mot Sandefjord og tar Color Line 
over til Strømstad med mat om bord på båten. Videre tar vi turen til 
Fredriksten Kro for Allsangbuffet. Etter maten skal vi se på Allsang på 
Grensen. Veien hjem etterpå går med Bastø Fosen og Moss – Horten 

 
Turtips: 

 Omvisning Fredriksten Festning. 

 2-dagers tur med mulighet til å se noen av Østfolds utallige               
severdigheter. 

 Det er lurt å være tidlig ute for å reservere billetter, ta kontakt så  
ordner vi alt for dere!  

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske! 

DT 14-2020 

DT 13-2020 



 

 

    
 

   
 

Øyriket Koster via Strømstad 

Koster er en svensk øygruppe en mil vest for Strömstad, bestående av 2 øyer; Nord- og Sør-
Koster –  i tillegg til en rekke skjær og holmer. Øyene skilles av et smalt sund som heter 
Kostersundet. Folketallet på øyene er rundt 300, men om sommeren øker det til rundt 5000 
på grunn av turismen. 
 
 
Turen kan inneholde: 

 Vi starter fra avtalt sted til avtalt tid. Så tar vi Color Line fra Sandefjord til 

Strømstad med mat underveis. Deretter blir det guidet overfart fra Strømstad 

til Koster t/r. Vi besøker Hembygdsmuseet på Långagärde Sydkoster der vi får 

høre en fiskers historie. Videre tar vi Koster toget rundt øya med besøk i   

kirken og guide om bord. Vi blir servert en lunsj på en av restaurantene eller 

på båtturen tilbake. Det er tid for å sette kursen hjemover 

og vi kjører over grensa og tar  veien om Moss—Horten. 

Pris fra kr. 1500,- per person. (ved 30 personer) 

 
Turtips: 

 Svenskehandel på Nordby eller i Strømstad, Overnatting på 
Scandic Laholmen eller Strømstad Spa. Da får men god tid 
til å handle den ene dagen. 

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske! 
 

Strømstad  

Strømstad – byen de fleste nordmenn velger å legge handleturen til. Gjør opplevelsen enda 
bedre, samle gjengen og bli med i en av våre flotte turbusser. Dagen vil bli preget av handling, 
godt humør og flotte minner en kan ta med seg videre.  
  
 
Turen kan inneholde: 

 Overfart med båt fra Sandefjord til Strømstad med mat 
om bord (alternativt via Moss-Horten en vei).  
Svenskehandel på Nordbysenteret eller i Strømstad. 

 
Turtips: 

 For å få mer ut av turen kan vi anbefale å legge inn et 

stopp i Fredrikstad, Sarpsborg eller Halden  Besøk da 

gjerne Hafslund Hovedgård, Elingaard Herregård eller hiv 

deg på   Oldtidsruta – En reise i fortiden .  

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske! 

DT 16-2020 

DT 15-2020 



 

 

   
 

   
 

Helaften i Oslo  

Det er mange muligheter for å lage en perfekt Oslo-tur. Byen bugner av opplevelser,           
museum, handel og severdigheter – vi legger gjerne til rette for det dere skulle ønske å      
oppleve på deres tur. Dyktige lokalguider kan legge til rette for at guidingen foregår rundt   
tema (krig, kunst, spesifikt område), billetter til                   
forestillinger kan bestilles og hotellovernatting kan ordnes.  
 
Turen kan inneholde: 

 Vi starter kvelden på Grilleriet. Her har kjøkkensjefen komponert 

en 3 retters meny basert på sesongens aller beste råvarer til oss. 

Kvelden fortsetter med forestilling på Folketeateret. Dette blir en 

flott helaften med både god mat og kultur.  

Pris fra kr. 2190,- per person. (ved 30 personer) 

 

Turtips:  

 Legg gjerne inn en overnatting i Oslo og kombinere oppholdet 
med en guidet omvisning på Slottet eller en vandring langs      
Akerselva?  Vi kan besøke Mathallen på Grünerløkka eller vi kan ta 
turen innom Oslo Rådhus for å se på utsmykningene. Har du vært 
på Freia Sjokoladefabrikk?  

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske 

   

 
 

Julemarked på Norsk Folkemuseum 
Museet er pyntet til jul etter lokale norske juletradisjoner gjennom tidene. Markedsbodene 
bugner av spennende varer og tradisjonsmat. Julenissen danser sammen med nissebarna og  
åpner dørene til verkstedet sitt. Julens vakre toner, herlige dufter og gode smaker fyller museet. 
En stemningsfull førjulsdag for alle! 

 
Turen kan inneholde: 

 Vi kjører mot Oslo og Norsk Folkemuseum. Markedsplassen med over 
100 salgsboder fyller Torget, Gamlebyen, Telemarkstunet og området 
ved Karterud. Her finner du det uvanlige og spesielle, morsomme og 
nyttige, velsmakende og egenproduserte - et rikt utvalg for julehandelen.  
Vi har hele dagen på museet (kl. 11.00 – 16.00) og på hjemturen stopper 
vi og spiser en god middag før vi kjører hjem. 

Pris fra kr. 890,- per person. (ved 30 personer) 

 

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske!  

DT 18-2020 

DT 17-2020 



 

 

    
 

   
 

Hvalfangerbyen Sandefjord  

En gang i tiden reiste eventyrlystne Sandefjordinger ut på hvalfangst, satte sitt preg på       
verden og kom hjem igjen med penger, mat og historier. Larvik har de siste årene gjennom-
gått en fantastisk ansiktsløftning. Thor Heyerdahl hadde antagelig vært stolt av å se           
barndomsbyen få vind i seilene mot en ny tid og en spennende 
fremtid, slik han selv gjorde da han la ut på reisen som skulle 
gjøre ham til verdens mest kjente nordmann. 
  
Turen kan inneholde: 

 Starter dagen fra avtalt sted og stopper for formiddagsmat underveis. 
Videre får vi omvisning på Midtåsen, før vi møter vår guide som tar 
oss med på en byvandring i Sandefjord, med besøk på hvalfangst-
museet. Norsk kystkulturhistorie i Sandefjord med over 70 båt-
motorer på Motormuseet og et komplett verksted med reimdrift i sitt 
rette historiske miljø. Underveis får vi servert lunsj og middag.  

 
Turtips:  

 Kulturmuseum Sandefjord, Jotuns Informasjonssenter og historiske 

samling Sandefjord, med en unik samling rundt utviklingen av norsk 

malingsindustri og håndverk gjennom mer enn 100 år.  

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske! 

Sjøfartshistorie og kunst i Vestfold 

Horten og Åsgårdstrand ligger begge under Horten kommune. Horten med sin rikholdige 
steinalder og vikingehistorie kombinert med marinens hovedsete står i kontrast til Kunstner-
byen Åsgårdstrand med sin forbindelse til Edvard Munch.  Vi skal høre mere… 
 
Turen kan inneholde: 

 Starter dagen fra avtalt sted og stopper underveis for litt formiddagsmat. Videre 
tar vi turen for omvisning på Olsen Nauen Klokkestøperi, Tønsbergs eldste   
bedrift og Norges eneste klokkestøperi. Det gis omvisning i klokkemuséet og en 
kikk innom støperiets produksjonslokale. Du får lære om klokkestøping, høre 
om bedriftens 175 år lange historie. Deretter tar vi turen til Marinemuseet for 
en omvisning, etterfulgt av en lunsj på Haakonsverns gamle offisersmesse. Så 
blir det byvandring med lokalguide i Åsgårdstrand og vi avslutter dagen med en 
god middag. 

 

Turtips: 

 Borrehaugene – Midgard Historiske senter— Nordens største vikingegravfelt, 
Munchs Hus i Åsgårdstrand, Horten Bilmuseum,  Lokalhistorisk senter i Horten, 
Preus museum—et skattkammer av fotografier, teknisk utstyr og fotolitteratur. 

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske! 

DT 20-2020 

DT 19-2020 



 

 

   
 

   
 

Kysttur til vakre Mølen og Stavern 

Mølen har Norges største kystlinje med rullesteiner fra siste istid. Fra Mølen går morenen ut i 
havet og dukker opp igjen på Jomfruland utenfor Kragerø. I tillegg så har man funnet 230 
gravrøyser i kulturlandskapet her ute, noe som gjør området 
til et nasjonalklenodium. 
  
 
 
Turen kan inneholde: 

 Starter til avtalt tid og stopper for formiddagsmat underveis. Vi  
møter vår guide for dagen i Stavern. Her får vi en sightseeing og 
besøk til Wildenveys hjem, Hergisheim. Vi skal se et restaurert    
anlegg med bunkers og stillinger fra 2. verdenskrig. Vi skal i løpet av 
dagen også besøke Nevlunghavn, natur- og historiestedet  Mølen og 
Helgeroa. Høre om Nesjarslaget fra 1016  (1000 års jubileum i 2016) 
og se monumentet. Lunsj og middag blir servert i løpet av dagen.  

 

Turtips: 

 Omvisning Fredriksvern Festning, Gårdsbesøk og lokalmat,  

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske! 
 

Vikingefylket  

Bli med til vikingefylket Vestfold med bl.a. middelalderbyen Tønsberg med sin fantastiske    
beliggenhet til vannet, mye kulturhistorie og vakre friluftsområder rundt Slottsfjellet.  
 

Turen kan inneholde: 

 Starter dagen fra avtalt sted og stopper for formiddagsmat under-
veis. Videre får vi en omvisning og inngang på Midgard historisk   
senter og Borreparken. Så får vi en omvisning på Tønsberg Sjøfart-
senter med noe å bite i. Vi avslutter dagen med en guidet tur ut til 
Tjøme, Færder Nasjonalpark og Verdens Ende. 

 
Turtips: 

 Andebu og Tomaskirken, Tuneskipet på Kalnes, Domkirkeruiner, 
Jarlsberg Hovedgård, Semkirken, Stavkirken på Høyjord, Slottsfjell-
museet 

 Kan gjøres om til 2-dagers tur med overnatting og middag. 

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske! 

DT 22-2020 

DT 21-2020 



 

 

    
 

   
 

Næs Jernverksmuseum  

Næs Jernverksmuseum er et autentisk industrimiljø med røtter tilbake til 1600-tallet. Storelva som 
renner tvers gjennom museumsområdet var kraftkilden som drev blåsebelger, hammere, turbiner og 

maskiner. Alle de viktigste bygningene som utgjorde et gammelt jernverk er bevart. 

 

Turen kan inneholde: 

 Starter dagen til avtalt tid, med første stopp på Lyngrillen for litt for-
middagsmat. Videre får vi en omvisning på Jernverksmuseet og    
Solberg gruve som avsluttes med en middag.  

 
Turtips: 

 Opplegget på museet skreddersys etter deres ønske (omvisninger 
inne og ute, foredrag om spesielle emner osv), Matlaging på museets 
utekjøkken, underholdning osv.  

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske!  
 

Kystperlen Risør og Den lille Dyrehage 
Den hvite by ved Skagerak ligger vakkert til ved vannet, og trehusbyen er en av få byer i 
Norge som står på listen over verneverdig bebyggelse. Fra gammelt av var Risør en av       
landets største seilskutebyer og vi skal få høre mer om både fortid og nåtid når vi treffer 
byens vekter…Den Lille Dyrehage kan med stolthet vise frem Norges flotteste Regnskog og 
en av verdens eneste slangejungler.  
 
 
Turen kan inneholde: 

 Starter dagen til avtalt tid og setter kursen mot Risør. Her blir vi med på 

byvandring guidet av Risørs egen vekter. Bli forlokket av gode historier og 

spennende opplevelser når John Thomas Axelsen legger ut om byens    

historie og sagn. Vi spiser lunsj før vi kjører mot Brokelandsheia der vi  

besøker Den lille dyrehage. Her får vi en spesialomvisning og nærkontakt 

med dyra. Det er over 60 ulike arter her og dyrene mates for publikum 

hver dag. Vi avslutter dagen med litt kaffe og kake før bussen tar oss med 

hjem.  

Turtips: 

 Kombiner med et besøk på Næs Jernverk, Risør Akvarium og Stangholmen 
Fyr, «kystveien»  hjem med middag på Kragerø Resort, Stabbestad. 

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske!  

DT 24-2020 

DT 23-2020 



 

 

   
 

   
 

Mineralparken på Evje  
Mineralparken benytter historien, tradisjonen og naturgitte forhold. Historien og naturen 
gir ekte, sterke og meningsfulle opplevelser ved alle typer arrangementer. Mineralparken 
Setesdal har en av Europas største private samlinger av stein og mineraler. 

 
 
Turen kan inneholde: 

 Starter dagen til avtalt tid og stopper for litt formiddagsmat  
underveis. Deretter setter vi kursen mot Evje og Mineralparken. 
Ved ankomst vil vi bli servert wienerbrød og kaffe, etterfulgt av 
en guidet tur i gruven. Etter omvisningen serveres den populære 
gruve-lapskausen med flatbrød. Vi vil også få en kaffekopp med 
noe søtt inntil. 

 

Turtips: 

 Når tiden er inne for å kjøre hjemover er det mulig å ta 

«kystveien» og stoppe ved Kragerø Resort for litt kveldsmat eller 

overnatting dersom det kunne friste 

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske!  
 

 

 

Arendal og Tromøy 

I Arendal finner du en herlig blanding av sørlandsk skjærgård med mulighet for båtturer og 

strandliv, myldrende byliv med shopping, gode matopplevelser og varierte aktiviteter.  

Turen kan inneholde: 

 Starter dagen til avtalt tid og sted og stopper for litt lett mat på vei til Arendal og Tromøy. Vi skal til                   

Bjellandstrand Gård. Her har de en unik rosehage hvor du kan vandre mellom mange hundre roser, stauder og 

sommerplanter. Gården har i tillegg en lang og spennende historie, så en 

omvisning er på sin plass. Vi får servert lunsj før vi reiser videre til et av 

Norges eldste museer i et av Norges mest moderne museumsbygg. KUBEN 

er et kulturhistorisk museum. Vi skal se utstillingen Slavegjort der vi blir 

med slaveskipet Fredensborg på den siste reisen frem til skipet forliste 

utenfor Arendal i 1768. Skipet anses å være et av verdens best               

dokumenterte slaveskip. Vi skal også se utstillingen Krakket i Arendal. På 

slutten av 1800-tallet var Arendal en av Norges rikeste sjøfartsbyer. Dette 

endret seg brått i 1886. Norges første bankkrakk rammet Arendal som lyn 

fra klar himmel, og ble en katastrofe for byen. Etter en fin dag på           

sørlandet går turen hjemover med en kaffestopp på veien.   

Turtips: 

 Kløckers Hus - Arendal Bymuseum,  Vitensenteret, Merdøgaard museum 

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske!  

 

DT 25-2020 

DT 26-2020 



 

 

    
 

   
 

Kryllingen ll og Villa Fridheim  
 

Båttrafikk på Krøderen har lange tradisjoner. Ved århundreskiftet hadde damskipsfarten sin 
storhetstid med tre større båter i Bergenstrafikk, fra Krøderen i syd og opp til Gulsvik i nord. I 
dag er det Kryllingen ll som stolt seiler over Krøderen med turister.  
 
Turen kan inneholde: 

 Vi starter dagen fra avtalt sted og kjører mot Krøderen. Her møter vi 
Jørgen Moe, presten i Olberg kirke og eventyrsamler - Fru Thea      
vertinnen på Villa Fridheim - Stein Eriksen, OL vinner fra 1952 - Ellef 
Ringnes, grunnleggeren av Ringnes Bryggeri og ikke å forglemme       
Kaptein Knut. Alle kommer om bord på MS Kryllingen på denne turen. 
Her blir det folkeopplysning, historiefortelling, øltesting og quiz.         
Underveis serveres Færdaskrinet med lokale godsaker til lunsj. Skrinet 
beholder du til odel og eie. I løpet av dagen besøker vi også Veikåker 
gård og «Hanne Høne» -  et flott landhandleri med mange fantastiske 
produkter og Villa Fridheim, eventyrslottet.  

 
Turtips:  

 Krøderbanen fra Vikersund. Gjør det til en to dagers tur og overnatt på 
Norefjell Ski & Spa, Ta turen videre opp til Flå og Bjørneparken og over-
natt på Thon Hotel Bjørneparken. 

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske!  

Blaafarveværket og gårdsbesøk 

Det kongelige Modumske Blaafarveværk ble opprettet i 1773 for å utvinne kobolt fra gruvene 
på Modum, som igjen skulle brukes til fremstilling av koboltblå farge til verdens porselens- og 
glassindustri. Eiker Gårdsysteri ligger tett oppunder skogkanten ved Holtefjell i Hokksund. Her 
får du kjøpt blant annet Spesialitet-merkede oster fra glade kuer  
  
 
Turen kan inneholde: 

 Starter dagen fra avtalt sted og kjører til Eiker Gårdsysteri for et 
besøk i gårdsbutikken. Her kan du kjøpe egen-produserte oster, 
samt karbonader, egg, oljer, urter, krydder, honning, geléer, saft og 
eplemost fra gårdsprodusenter i nærområdet. Vi får høre gårdens 
historie og får servert bakerovnsbrød med Eikerost før vi reiser    
videre. Videre går turen til Blaafarveværket for lunsj og omvisning.  
Vi stopper etter behov på hjemturen. 
Pris fra kr. 1100,- per person. (ved 30 personer) 

 
 

Turtips: 

 Gruvevandring, Vikersundbakken, Krøderbanen, Lauvlia 

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske! 

DT 28-2020 

DT 27-2020 



 

 

   
 

   
 

Norsk Bergverksmuseum og Det norske Myntverket 
 

Kongsberg med  Norsk Bergverksmuseum, ski og Den Kongelige Norske mynts museum er et 
mangfoldig og interessant reisemål. Kongsberg gamle kirke med det kjente Glogerorglet gir en 
helt spesiell opplevelse. 
 
 
Turen kan inneholde: 
 Starter dagen fra avtalt sted til avtalt tid. Vi stopper for litt formiddags-

mat underveis. Vel framme i Kongsberg finner vi 5 museum under     
samme tak. Her får vi en guidet omvisning og lunsj på Sakkerhusene 
museets egen kafe. Kongsberg kirke er Norges største og vakreste      

barokkirke, her får vi en minikonsert med det berømte glogerorglet. 
 

           
Turtips: 

 Kongsberg glassblåseri, Nøstetangen Glass, Lågendalmuseet 

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske!  

Kunst og eventyrtur til Nedre Buskerud  

Velkommen til en kunsttur i Buskerud. Flere store kunstnere har satt sine spor i dette 
flotte området. I dag blir vi nærmere kjent med Christian Skredsvig og Theodor Kittelsen.  
 
Turen kan inneholde: 

 Vi kjører fra avtalt sted og stopper for omvisning og formiddags-

mat på den kulturelle perlen Fossesholm Herregård. Her kan vi 

nyte de vakre interiørene fra gårdens storhetstid  på 1700-tallet. 

Vi kjører videre, og stopper ved hjemmet til den mannen som i 

stor grad har preget Ola Nordmann’s syn på det norske troll. Det 

er på Lauvlia, hos Th. Kittilsen. Christian Skredsvig holdt til i     

Eggedal, Hagan. Her har de et flott galleri, og på Kafè 1889 blir vi 

servert  lunsj i de flotte omgivelsene. Omvisning hører med når vi 

først er på besøk i kunstnerhjemmet. På hjemvei passer det med 

middag på Gamle Eidsfos Kro. 

Turtips: 

 Omvisning på Villa Fridheim, besøk på Nøstetangen, besøk hos 
Hanne Høne på Veikåker Gård, båttur med Kryllingen ll,            
Krøderbanen  

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske! 

DT 30-2020 

DT 29-2020 



 

 

    
 

   
 

Et møte med Chr.IV, dronningen, narren og presten i en historisk reise gjennom 

mat, musikk og fortellinger. Servering av 5 retter med smaker fra en Eikermeny, 

mens Knut Kolberg spiller Chr.IV og forteller om hans besøk på Kolberg Gård og 

Eiker på 1602 – 1624. Mona Lisa er dronning Anna Cathrine som synger og spiller.  

 

Turen kan inneholde: 

 Vi starter turen til avtalt tid og stopper underveis for litt formiddagsmat. Videre får vi        

omvisning i glasshytta på Nøstetangen, før vi avslutter dagen på Kolberg gård med 5 retters 

måltid og kongebesøk. Varighet på Kolberg Gård ca. 3 timer.  

Pris fra kr. 1550,- per person. (ved 30 personer) 

 
Turtips: 

 Andre alternativer på vei til Kolberg Gård er; Kongsberg kirke, Bergverks-

museet på Kongsberg eller Eidsfoss jernverksmuseum på Eidsfoss 

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske! 

Eidsvollsbygningen er Norges fremste nasjonalmonument som stedet der Grunnloven ble skrevet 

og vedtatt i 1814. Men Eidsvollsbygningen er mer enn fortellingen om 1814 og Grunnloven. I den 

historiske bygningen og på området rundt er det en mengde spennende historier.  

 

Turen kan inneholde: 

 Vi starter dagen på avtalt sted og stopper undervis for litt formiddagsmat. 

Videre blir vi med på omvisninger «Eidsvoll 1814—seks uker som formet 

Norge» Begivenhetene her denne våren endret Norge for all ettertid og vi 

blir med på en spennende vandring i Grunnlovens hus. Neste stopp på 

turen er Nebbenes Kro for en middag. Deretter setter vi kursen hjem. 

Pris fra kr. 1250,- per person. (ved 30 personer) 

 
Turtips:  

 Lunsj på Eidsvoll, Lages til 2 dagers tur med turen til     
Sørum og Fetsund med overnatting.  

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske! 

 

DT 31-2020 Kolberg Gård—Chr.IV's banquet  

DT 32-2020 Velkommen til 1814 på Eidsvoll 
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Bli med oss på en 2 dagers reise gjennom noe av det vakreste Telemark har å by på. Det 
skal bli opplevelser, flott natur og noen minnerike dager der vi krysser Telemark. 

 

Dag 1  
Vi kjører gjennom Telemark i retning Morgedal. Vel fremme i skal vi besøke Norsk Skieventyr, hvor vi skal få en 
interessant omvisning samt tid til å vandre rundt på egenhånd. Morgedal regnes som skisportens vugge, og  
under besøket finner du skihistorie gjennom 4000 år. Et skimakerverksted, Norges første skivoksfabrikk og     
historien om den olympiske ilden. Vi kan også se nærmere på utstyret 
til bl.a. Andreas Håtveit og Terje Håkonsen. Etter en innholdsrik dag 
går turen til Straand Hotel der vi koser oss med deilig mat og hyggelig 
selskap.   
 
Dag 2  
Denne dagen venter en av kanalbåtene på oss og tar oss til Lunde. På 
veien skal vi passere 2 sluseanlegg. I Lunde stiger vi av båten og tar 
bussen ned til Vrangfoss Sluser hvor vi skal få skue slusingen fra land.  
Vrangfoss er spektakulært med det største anlegget i kanalsystemet 
med 5 slusekammer. Videre kjører vi til trillebårbyen Ulefoss, hvor vi 
skal besøke Øvre Verket, et vernet kulturminne        
bestående av de gamle arbeiderboligene til Ulefos 
Jernverk.  Verket er en av Europas eldste bedrifter 
grunnlagt i 1657 og har spesialisert seg på gategods.  
Hvem har ikke stått på et kumlokk der det står ULEFOS 
på?  Så tar vi fatt på hjemveien, og håper at turen ga 
mersmak slik at vi har den glede å ønske dere           
velkommen tilbake ved en annen anledning. 

 
Pris fås ved forespørsel 

 
Turtips: 

 Denne turen kan utvides med en ekstra overnatting slik at man f.eks. kan legge inn en dagstur til Notodden og 
Rjukan med verdensarven. 

 Man kan også legge inn et besøk i Fruktbygda Gvarv. Her er alt fra besøk på vingård, mikrobrygging av øl,    
produksjon av eplemost, til gallerier og kulturbesøk på Evju bygdetun. 

 På Ulefoss ligger Ulefos Hovedgaard som er verdt et besøk. 

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske! 

FD 01-2020 

2 dagers tur  

Opplev Telemarkskanalen og attraksjoner nær 



 

 

   
 

Den sjarmerende kystbyen Kragerø har trange gater, små forretninger og en fantastisk skjærgård 
rett utenfor døren. Intet mindre enn 495 øyer, holmer og skjær venter på at du skal utforske dem. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dag 1  
Vi kjører til Kragerø kai der ferja venter på oss. Den 45 minutter lange båtturen mot Jomfruland er en          
opplevelse i seg selv gjennom Kragerøs fantastiske skjærgård med holmer og skjær. Du skal ikke se bort ifra at 
vi ser sel og annet dyreliv underveis. Vel i land på Jomfruland får vi en guidet rundtur. Vi får oppleve øyas helt 
spesielle steder som Tårntjærnet, Rullesteinstranda, Gamletårnet, Kirkegården og nasjonalparkens unike   
natur- og kulturlandskap, lokale spesialiteter og alle historiene – helt fra Jomfruland «steg opp fra havet» og 
frem til i dag. Vi tilbringer hele dagen på denne fantastiske øya og spiser lunsj underveis. 
Tilbake på fastland på ettermiddagen sjekker vi inn på Kragerø Resort der vi 
kan slappe av med spa, bading, trening, golf, minigolf eller kanskje en spaser-
tur med fantastisk utsikt over Kragerø før middag på kvelden.  
 
Dag 2  
Vi rekker en liten tur i spaavdelingen før vi reiser mot Berg museum. Berg-

Kragerø ligger vakkert i og rundt Homann familiens lystgård fra 1803. Her 

fortelles solskinnshistorien om Edvard Munch og Kragerø, naturis-eksporten, 

sjøfart og hytteliv i skjærgården. Videre går turen til sentrum der vi møter en 

guide som tar oss med på en byvandring før vi besøker Kittelsenhuset. 

Kunstneren Theodor Kittelsen vokste opp i Kragerø sentrum, og huset 

som var hans barndomshjem er i dag museum. Kittelsens bilder er 

godt festet i vår kollektive hukommelse. De bringer oss inn i trollenes 

verden. Til prinsesser og askeladder. Til nøkken, Kvitebjørn Kong Vale-

mon, Smørbukk og Soria Moria. 

Pris fås ved forespørsel 
Turtips: 

 Gunnarsholmen Kystfort og badeplass 

 Utsiktspunkt Steinmann eller Veten 

 Sannidal Bygdetun 

 Utstillinger og gallerier 

 Ølsmaking og vinsmaking  

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske! 
 

FD 02-2020 

2 dagers tur  

Kragerø - Perlen blant kystbyene 



 

 

   
 

Hvem var Sondre Norheim – denne karismatiske personen som endra utforminga av skiene 
og gav oss verdens første ski med innsving og hælbinding? Hvor bodde han, og hva var det 

med terrenget han vokste opp i som inspirerte han til å utvikle ski og skiteknikker bare for å 
kunne nyte gleden av full fart utfor bakkene?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dag 1 
Vi skal i dag besøke skisportens vugge – Morgedal. 
Her vokste skientusiasten Sondre Norheim opp og det var også her han la grunnlaget for alle de skibragder han 
gjennomførte. For å hedre skisportens far ble den olympiske ilden tent i Morgedal før vinter OL i Oslo 1952, 
Squaw Valley i 1960 og Lillehammer 1994. Morgedals historie blir vi beste kjent med på skimuseet, Norsk        
Skieventyr. Her skal vi lære om norsk ski- og polarhistorie gjennom en multimedia-reise som starter 4 000 år   
tilbake, og ender med dagens snowboardere og twintip-utøvere. Vi får   
servert god lunsj i løpet av dagen.  
Vi skal overnatte på Morgedal Hotell som har lange familietradisjoner og får 
servert tradisjonsrik middag. 
 
Dag 2  
I dag skal vi ut på spasertur til Øverbø, plassen Sondre Norheim vokste opp. 
Fredelige veier og stier fører opp til denne vakre plassen høyt over          
Morgedal. Her står Sondre-stoga åpen. Hit har tusenvis av skientusiaster 
funnet veien på pilegrimsferd til den moderne skisportens vugge. Vi nyter 
dagen ute i naturen og spiser medbragt lunsj. 
 

Pris fås ved forespørsel 
 
Turtips: 

 På vegen til og fra Morgedal er det utallige muligheter for stopp på ulike 
attraksjoner. 

 Morgedal er fantastisk til alle årstider, prøv en tur på vinteren! 

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske! 

FD 03-2020 

2 dagers tur 

 Vinter i Morgedal  



 

 

   
 2 dagers tur 

Vemork og Telemarks tak 
Bli med oss på en 2 dagers reise gjennom Telemarks industrihistorie og fantastiske natur.  

 
Dag 1  
Vi kjører fra hjemsted i retning Heddal og den storslåtte stavkirka. Heddal Stavkirke, med de tre tårnene som et    
særmerke, er en nasjonal kulturskatt som viser fantastisk trebyggerkunst. 
Her venter det både omvisning og formiddagsmat. Videre skal vi til       Ve-
mork i Rjukan. Her får vi se filmen «If Hitler had a bomb» der flere av sabotø-
rene snakker om deres roller og erfaringer fra sabotasjen i Tungtvanns-
kjelleren. Vi skal inn i museet og se nærmere på utstillingene før vi får servert 
lunsj. Neste stopp er den berømte Krossobanen. Det er Nordens eldste og 
mest originale to-taubane som fremdeles er i regulær trafikk. På 5 minutter 
er vi oppe på Gvepseborg og kan skue utover den enestående utsikten. Vi tar 
banen ned til bussen som står klar til å kjøre oss opp til Gaustablikk Høyfjells-
hotell. Her sjekker vi inn og spiser felles middag. 
 
Dag 2  
Frokosten står klar på morgenen og vi gjør oss klare til nok en utflukt, denne gangen 
til Telemarks tak. Vi skal ta Gaustabanen opp til majestetiske Gaustatoppen. Med sine 
1883 moh. er Gaustatoppen Telemarks og Sør-Norges høyeste topp. Er vi heldige og 
har klarvær, kan vi se omtrent en sjettedel av Norge. Med utsikten friskt i minne, går 
turen videre til Tuddal Høyfjellshotel. Hotellet ble opprinnelig bygd som sanatorium i 
1895. Fra 1934 har familien Gurholt eid og drive stedet som hotell. Det er et spesielt 
hotell, fullt av kulturhistoriske gjenstander og med en atmosfære som få andre hotell 
kan vise maken til. Her får vi servert dagens lunsj. Gode og mette kjører vi østover 
mot Notodden, og vi stopper på Telemarksgalleriet. Telemarksgalleriet viser utstillinger med nasjonal og                   
internasjonal kunst. Kunstmuseets faste utstillinger er en arena for kunst fra NIAs kunstsamling og det huser også 
Verdensarvsenteret avd. Notodden. Her får vi en guidet omvisning før vi tar fatt på siste stykket hjem. 
 
Pris fra kr. 3400,- per person. (ved 30 personer) 
 
Turtips: 

 Besøk på Bluesmuseet på Notodden, stopp i Fruktbygda Gvarv 

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske! 

FD 04-2020 



 

 

   
 

2 dagers tur  

Prøysenriket og Skibladner  
«Æille har et syskenbån på Gjøvik» sang Alf Prøysen. Om ikke alle har det så er det ikke fritt 
for at mange skulle ønske seg ett når man besøker områdene rundt Mjøsa. I løpet av 2 dager 

skal vi få oppleve alt fra 3 meter store tegnestifter, akevittens historie på Løiten. Vi skal få 
god mat, flotte opplevelser og mange gode minner å ta med oss «himat» som  

Prøysen ville ha sagt det.  Vælkømmin! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dag 1  
Ferden går nordover mot Hadeland og Ringerike. Vi stopper på Jevnaker for å ta Kistefos-museet nærmere i øye-
syn, med både kulturhistorie i tresliperiet og de vakre kunstutstillingene. Etter et par timer her kjører vi videre til 
Hadeland Glassverk, hvor vi skal spise en deilig lunsj og se litt i butikkene. Vi fortsetter turen til Gjøvik og videre 
mot Rudshøgda, der Prøysenhuset og Prøysenstua ligger. Her skal vi få en flott 
innføring i Alf Prøysens liv og sangskatter. Vi skal oppleve husmannsplassen, 
«steinrøysa neri bakken» og mye annet spennende. Her finner man til og med 
stjerna som lyste over Jordmor Matjas hus. Etter noen begivenhetsrike timer her, 
kjører vi til Gjøvik og sjekker inn på hotellet for natten.   
 

Dag 2  
Dagen starter med et to timers cruise med Skibladner. Vi reiser med verdens 

eldste operative hjuldamper i rutegående trafikk fra Gjøvik på formiddagen og 

går i land på Hamar. Videre kjører vi til Løiten for å se enmannsforestillingen «En 

Akevisitt» av Odd Magnar Syversen. Dette er Norges mest spilte teaterforestilling 

som er fremført mer enn 5600 ganger!  I etterkant får vi tid til å se oss litt rundt    

før vi forlater Løiten og setter kursen sørover.   

Pris fra kr. 2190,- per person. (ved 30 personer) 

 
Turtips:      

 Omvisning på Eidsvoll bygningen 

 Besøk på Norsk Jernabanemuseum  

 Kirsten Flagstad Museum 

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske! 

FD 05-2020 



 

 

   
 2 dagers tur 

Sørlandet med Strand Hotel Fevik 
Grimstad, en av byene på det blide sørland, og området rundt har mye spennende å by på. Vårt      

hotell på denne turen er Strand Hotell Fevik, som ligger nydelig til ved havet mellom Arendal og 

Grimstad. Hotellet, et av de få gjenværende funkishotellene i Norge, har i veldig mange år fremstått 

som et eksotisk fristed i skjærgården. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dag  1 

Vi kjører til Næs Jernverksmuseum i Holt utenfor Tvedestrand hvor vi får en flott omvisning. Dette er også Aust-Agders 

tusenårssted. Næs Jernverksmuseum er et autentisk industrimiljø med røtter tilbake til 1600-tallet. Etterpå kjører vi til 

Nøgne Ø Mikrobryggeri utenfor Grimstad for omvisning og smaksprøver på varene deres inkl. litt mat som passer til 

hver ølsort. Vi sjekker inn på Strand Hotell Fevik sent på etter-

middagen. Der får vi tid til å se oss rundt både ute og inne, hotellet 

har mye kunst på veggene, så der er mye flott å kikke på rundt i hele 

hotellet.  

Dag 2 

I dag reiser vi til Grimstad og Norsk Hagebruksmuseum, det eneste i 

sitt slag i Norge. Her får vi en omvisning blant gamle gjenstander fra 

gårdsbruk og gartneri, blant annet en gammel frøhandel og eget vin-

museum fra Fuhrs Vinkjeller. Kafèen serverer byens beste vafler sies 

det, så det må vi få med oss. Etterpå kjører vi til Sjøfartsmuseet i Aust

-Agder også i Grimstad hvor vi får en omvisning og får høre om     

regionens spennende sjøfartshistorie. Etterpå setter vi oss i bussen 

igjen og kjører til idylliske Risør for litt mat og sightseeing. 

Pris fås ved forespørsel 
Turtips: 

 Den lille Dyrehage på Brokelandsheia 

 Båttur til Mærdø utafor Arendal 

 Ibsenmuseet i Grimstad 

 Hotellet tilbyr «pakker» med «Lattergalla» eller annen underhold-

ning som kan leies inn for grupper 

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske 

FD 06-2020 



 

 

   
 

2 dagers tur 

Dalsland Kanal – verdens vakreste? 

Dalsland Kanal fra Bengtsfors til Håverud er i følge kanalfarer Roger Pilkington  
verdens vakreste kanal. 

I 2018 fyller kanalen 150 år. MS Storholmen som tar oss med på kanalen ble bygget i 1896, og 
har trafikkert kanalen siden 1937. Båten har vært i familien Holmedals eie i 3 generasjoner, så 

her har vi med profesjonelle kanalfarere å gjøre. 
 

 
 

Dag 1  
Vi tar ferjen fra Sandefjord til Strømstad. Vel i land i Sverige får vi en liten sightseeing langs Bohuslänkysten med 
blant annet Tanumstrand og Fjällbacka før vi ankommer vårt hotell for natten. Her serveres det middag på kvelden. 
  
Dag 2   
I dag skal vi ut på Dalslands Kanal. MS Storholmen tar oss med 
fra Bengstfors til Håverud (eller motsatt). Det serveres en    
nydelig lunsj underveis mens vi nyter den flotte naturen, og vi 
passerer en rekke sluser og akvedukten.    
 
Pris fra kr. 2400,- per person. (ved 30 personer) 
 
Turtips: 

 Sykle på dresin gjennom naturen langs kanalen 

 Nordens Ark dyrepark 

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske! 
 
 
 
 
 
 
 

FD 07-2020 



 

 

   
 3 dagers tur  

Fjällbacka 

Den svenske vestkysten kan by på alt vi nordmenn hungrer etter om sommeren. Regionen består av       
Bohuslän, Dalsland, Västergötland og Göteborg. Her får du oppleve frihet og nærhet til naturen.   

Pittoreske strender og blankskurte svaberg, naturreservat med sjeldne plantevekster, fornøyelses-
parker, opplevelser og underholdning – ja, Väst-Sverige er rett og slett idyllisk. 

 
 
 
 
 

Dag 1  
Vi seiler med Color Line fra Sandefjord til Strömstad. Om bord får vi servert rikholdig formiddagsbuffé. Vel i land 
kjører vi sørover til Fjällbacka. Her skal vi bo på boutiquehotellet Stora Hotellet Bryggan som ligger flott til helt på 
bryggekanten. Vi får en guidet Byvandring i Camilla Läckbergs fotspor. Turen tar ca. 1 time og inkluderer          
fortellinger om Läckberg, Ingrid Bergman, kirken, krigskirkegården, stenhuggerperioden, sildefiske, Stora Hotellet 
og mye mer.  
Høyt over Fjällbacka finner du Vetteberget/ Kungsklyftan, her får man en fantastisk utsikt over både havet og fastland. 
Det var her oppe det ble spilt inn filmscener til Ronja Røverdatter. Vi går ikke samlet opp på Vetteberget, men har     
mulighet til å gå opp på egenhånd for de som ønsker. Vi spiser felles middag på kvelden. 
 
Dag 2  
Vi har en spennende dag foran oss og etter frokost skal vi oppleve den sørlige delen av Bohuslän og øyene Tjörn og 
Orust. Her, i hjertet av Bohuslän, fant Evert Taube inspirasjon til mange av sine mest kjente viser. Vi skal også besøke 
øya Flatön, der Taube bodde og virket på 1940-tallet.  På øya finner vi fremdeles handelsboden til Handelsmann Flink, 
Taubes «andre hjem» og her skal vi spise en god lunsj før vi fortsetter turen vår. 
På hjemveien kan vi stoppe på Nordens Ark, en dyrepark som arbeider for truede dyrearter. Her kan vi få ulike guidede 
turer eller se oss om på egenhånd helt etter eget ønske. Tilbake på hotellet blir det middag på kvelden.  

Dag 3   
Vi spiser en god frokost og sjekker ut fra hotellet. Vi har litt tid i Fjällbacka før vi setter kursen mot Strømstad og tar   
fergen som går kl. 13.40 til Sandefjord. Dersom vi heller ønsker å bruke tiden til å gjøre noen gode handler, så reiser vi 
tidligere fra Fjällbacka. Dette kan vi bli enige om underveis. På overfarten med Color Line nyter vi den gode lunsj-
buffeten om bord. 

Pris fra kr. 4800,- per person. (ved 30 personer) 
 

        Turtips: 

 En tur ut i Skjærgården med MS Svea av Bohuslän. 

 Dalslands Kanal 

 Besøk i en av de mange kystbyene 

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske! 

FD 08-2020 



 

 

   
 3 dagers tur 

Langesund - Stavanger - Telemark 

Fjord Line har avgang fra Langesund hver ettermiddag. Ruta går via Hirtshals til Stavanger.  
Vi blir med på denne seilasen og stiger i land tidlig morgen i Stavanger. Etter noen timer i 

byen går turen over fjellet til Telemark der mulighetene er mange. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dag 1 
Vi starter til avtalt tid og sted, og kjører til Langesund der Fjord Line har avgang kl. 14:30. Vi har med oss bus-
sen, og når vi kommer ombord sjekker vi inn på lugarene våre. Det er et vekslende aktivitetstilbud om bord, 
som man kan delta på om man ønsker. Til avtalt tid møtes vi for felles middag og vi koser oss utover kvelden. 
 
Dag 2 
Skipet legger til kai i Stavanger tidlig morgen og vi gjør oss klar for avstigning. Vel i havn spiser vi en god frokost 
på et av byens hoteller før vi får en guidet byvandring. Vi skal også besøke Norsk Oljemuseum. Her vil vi få en 
omvisning i norsk oljehistorie. Dette er et moderne, interaktivt   
museum hvor du kan oppleve hvordan olje og gass ble til for       
millioner av år siden. Museet viser den historiske utviklingen fra de 
første plattformene som boret i Nordsjøen, via stål- og betong-
plattformer utviklet og bygget i Norge – til moderne, fleksible     
produksjonsskip og undervannssystemer som ser ut til å være fram-
tidens løsning på norsk sokkel. Lunsj serveres på Bølgen & Moi 
Stavanger før vi starter på turen over fjellet. Bussen kjører oss til 
Sør-Vestlandets høyeste veiforbindelse, Suleskardsvegen. Her skal vi nyte en         
fantastisk utsikt over Lysefjorden og Lysebotn. Vi kjører videre til Dalen Hotell der vi 
spiser god middag og overnatter på det herskapelige hotellet.     
 
Dag 3 
Etter en god frokost sjekker vi ut fra hotellet og kjører til Åmdals Verk Gruver. Her 
skal vi lære om historien til Åmdal kobberverk, bli kjent på Gamleby`n der over 30 
hus knytt opp mot gruvedrifta stod, og ikke minst være med på ei unik gruve-
vandring. Vi stopper på Straand Hotel for lunsj før vi reiser til Drangedal bygdetun. 
Her får vi en omvisning og får se noen av de eldste bygningene som er bevart i    
bygda. Bygningene er flyttet til bygdetunet og ført opp i sin opprinnelige form.    
Bygdetunet har også en samling av bilder, barneleiker, tekstiler, rosemalte gjen-
stander, skogbruksredskaper, og andre gjenstander fra Drangedal. Takk for turen!  

         Pris fås ved forespørsel 
Turtips: 

 Vest- Telemark museum og Eidsborg stavkirke, Sputnikmuseet, Båttur Lysefjorden 

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske! 

 

 

FD 09-2020 



 

 

   
 3 dagers tur 

Hovden og Setesdal 

Hovden er et helårlig reisemål og den største skidestinasjonen på Sørlandet. Hovden ligger 
øverst i Setesdal. Det tilbys et bredt spekter av aktiviteter både om vinteren og sommeren. 
Setesdal har århundrelange tradisjoner innen sølvsmedkunst og musikk. Enda eldre er de 

vakre mineralene du finner i utstillinger og ute i naturen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 1 
Vi kjører mot Vinje og gjør et stopp på Mjonøy bakeri før vi kjører via Edland og fram til Hovden hvor vi sjekker inn på hotellet. 

Etter litt mat kjører vi til Bykle kyrkje som etter sagnet ble bygd i 1204, men skriftlige kilder går tilbake til 1327. Dette er en av 

landets minste og vakreste kyrkjer. Den er på bare 62m2.    
 

Dag 2   

I dag skal vi først til Valle. På  Setesdalsmuseet på Rysstad finner du spennende utstillinger som tar deg med på en vandring 

gjennom kultur, historie og tradisjoner. Vi anbefaler et besøk til Rygnestadtunet, et originalt gårdstun fra 1500-tallet.  

Valle og Rysstad er selve sølvsmedriket i Norge, og her produseres både sølvsmykker og bunadssølv. Det finnes to utsalgs-

steder i Valle hvor det også er mulighet for å se sølvsmedene i arbeid. Dere får anledning til å se dere litt om i sølvsmia på 

egenhånd og eventuelt kjøpe med dere litt hjem. Lunsj serveres underveis og  

middag på hotellet på kvelden 

 

Dag 3   

Vi starter dagen med besøk på Hovden Jernvinnemuseum. Her kan du lære mer 

om jernalderen og utnyttelse av jern. Museet er bygget opp rundt en rekonstruert 

blestertuft, og viser hvordan produksjon av jern og kull foregikk for ca. 1000 år 

siden. I moderne tid har kraftutbyggingen vært viktig for Bykle kommune. Tiden 

har kommet for å ta fatt på hjemturen som går til Telemark via Hallbjønnsekken.  

Pris fås ved forespørsel 
 

Turtips: 

 Vatnedalsdammen med imponerende damkonstruksjoner. 

 Vest- Telemark museum og Eidsborg stavkirke 

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske! 

FD 10-2020 



 

 

   
 

Egersund er Rogalands nest eldste by, den har en rik historie som handler om opp- og ned-
gangstider, katastrofale bybranner, framvekst av et variert næringsliv, infrastruktur og       

kommunikasjoner. Vi skal få høre mer om dette og mye, mye mer…. 

 
Dag 1  
Vi setter kursen vestover i Telemark mot Setesdal. I Valle gjør vi ett stopp for å spise lunsj før vi setter kursen videre 
opp Suleskar, Sirdal og Tonstad mot Egersund. Kvelden tilbringes på hotellet med mat og hygge. 
  
Dag 2   
Vi koser oss på tur!  Vi møter i dag guiden som skal ta oss med på en interessant tur i byen, og vi avslutter omvis-
ningen med et besøk på Egersund Fayancemuseum. Her skal vi ha omvisning og høre mer om dette vakre stein-
tøyet. Vi spiser en god lunsj på en av byens restauranter før det blir omvisning på Egersund Chokoladefabrik. Her 
får vi både høre om produksjonen og smake litt på den. Ettermiddagen har vi til egen disposisjon.   
Middag på hotellet på kvelden. 
 
Dag 3  
Etter en deilig frokost setter vi oss i bussen for å ta fatt på hjemtur. Vi   
kjører langs Nordsjøveien til Sogndalstrand, en av Rogalands mest besøkte 
turistplasser. Gaten i Sogndalstrand er fredet med bebyggelse fra 17-1800 
tallet. Etter litt tid her drar vi videre mot Jøssingfjorden, Åna Sira og     
Flekkefjord. Så kjører vi til Lyngdal hvor vi stopper for lunsj. Ferden går så 
videre på E18 og vi kommer hjem tidlig kveld. 
 

           Pris fås ved forespørsel 
 
Turtips:        

 Vandreturer i flotte omgivelser 

 Dalane Folkemuseum 

 Magma Geopark 

 Ullverksted 

 Legg til en ekstra dag og se ennå mer 

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske! 

 

FD 11-2020 
3 dagers tur 

Egersund med Fayancemuseum og Chokoladefabrikk  



 

 

   
 3 dagers tur  

Flåm 

Flåm ligger midt mellom bratte fjell, voldsomme fosser og smale daler innerst i                     
Aurlandsfjorden, en sidearm til Sognefjorden. Opplev skjønnheten i det spektakulære      

vestlandske landskapet.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dag 1  
Avreise til avtalt sted og tid. Vi kjører E 134 over Haukeli og stopper i Røldal der vi spiser smørbrød på Hordatun. 
Turen går videre mot Vøringsfossen som er vårt mål for dagen. Vøringsfossen er kanskje den mest kjente fossen i 
landet. Her stuper store vannmengder 145 meter fra Hardangerviddeplatået ned i Måbødalen. Fossefallet og den 
dramatiske overgangen mellom fjord og vidde gjør inntrykk. Vi overnatter på 
Brakanes Hotel der vi spiser middag på kvelden. 
 

        Dag 2  
Vi starter dagen med en god frokost på hotellet. Vi har formiddagen til fri       
disposisjon før utsjekk og lunsj på Den grøne Kafe rett ved hotellet. Vi setter oss 
så på bussen og kjører de snaue 2 milene til Flåm der vi skal ta toget videre. 
Flåmsbana er en av verdens mest spektakulære togreiser, og en av de største 
attraksjonene i Norge. Toget kjører fra enden av Aurlandsfjorden, en sidearm av 
Sognefjorden, og opp til høyfjellet ved Myrdal stasjon. Reisen viser Vestlandets 
vakre natur fra sin beste side. Toget kjører tilbake til Flåm der bussen 
venter på oss. Fra Flåm kjøres vi til Geilo der vi skal spise middag og over-
natte på Bardøla Høyfjellshotell. 
 
Dag 3  
Etter en god frokost sjekker vi ut fra hotellet og setter nesen hjemover. 
Vi kjører om Dagali, Austbygdi før vi gjør et stopp i Heddal. Her spiser vi 
den populære «Heddal suppa» med kake og kaffe til dessert på Café 
Olea. Heddal stavkirke ble bygd en gang tidlig på 1200-tallet, og er i dag 
den største av i alt 28 bevarte stavkirker. Vi får en omvisning.  Tiden har 
kommet for siste etappe og hjemkomst beregnes på ettermiddagen.  
Pris fra kr. 4990,- per person. (ved 30 personer) 
 
Turtips: 

 Verdensarven på Vemork  

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske! 
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3 dagers tur 

København 
Danmarks hovedstad, en by i stadig endring, men som har klart å balansere det moderne 

med det historiske, OG det pulserende med det avslappende. Nyt et deilig cruise med DFDS 
Seaways fra Oslo til København. 

 

 
Dag 1  
Båten ligger i Oslo klar til å ta oss med til Danmark Vi nyter god mat, underholdning og handling om bord. 
  
Dag 2  
I nesten syv timer ligger båten til kai i København, noe som gir oss god tid til å nyte denne fantastiske byen.         
København er en storby, men allikevel ikke større en at du kan 
krysse bykjernen til fots på en halvtime. Byens gå-gate Strø-
get, er den lengste i Europa, og strekker seg fra   Kongens Ny-
torv til Rådhusplassen. Her er et vell av butikker, og gaten er 
et populært sted for gatemusikanter og artister. Tar du en 
avstikker fra Strøget, finner du koselige smågater med sjarme-
rende butikker og kroer. Tilbake på båten på ettermiddagen er 
vi klar for hjemtur. 
  
Dag 3  
Vi spiser frokost om bord før vi går i land der bussen står og 
venter på oss for å ta oss med tilbake til hjemstedet. 
 
 

           Pris fås ved forespørsel 
 
 
Turtips: 

 Om ønskelig kan man legge opp program i København, og 
bussen kan bli med på turen.  Her kan vi få inn en lokal guide 
for en sightseeing, vi kan legge opp til en båttur på kanalene, 
eller vi kan legge opp besøk på en eller annen severdighet.  

 Anbefales å legge inn en ekstra overnatting i København, for 
å få litt ekstra ut av turen. 

 Ta kontakt med oss for en skreddersydd løsning på           
programmet, ut fra det dere ønsker dere. 

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske! 
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 3 dagers tur 

 Fantasy Cruise til Kiel 
Bli med på et cruise med Color Lines flaggskip Color Fantasy fra Oslo til Kiel. Skipene er av de mest 

modere og fineste som trafikkerer våre farvann. 
Om bord finner vi egen handlegate, flotte restauranter, herlige show, casino, eget badeland 

med spa, kafè, pub og nattklubber. Dette må bli et opplevelsesrikt cruise. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dag 1  
Vi reiser til Oslo der Color Fantasy er klar til å ta oss med til Tyskland. Vi nyter ettermiddag og kveld med et godt 
måltid og hygge. På kvelden er det mulig å få med seg et av de flotte showene som de har om bord. 
 
Dag 2  
I dag får vi anledning til en liten tur inn til byen, en spaser-
tur på ca. 10 minutter. Eller om vi ønsker kan vi slappe av 
og kose oss på båten. Tilbake om bord samles vi på etter-
middag / kveld for felles middag og har anledning til å     
benytte de mange tilbudene som finnes på båten. 
 
Dag 3  
Vi spiser frokost om bord før vi går i land der bussen står og 
venter på oss for å ta oss med tilbake til hjemstedet. 
 

         Pris fås ved forespørsel 
  

Turtips 

 Overnatting i Kiel med ønskede aktiviteter 

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske! 
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3 dagers tur 

 Krakow med fly 
Krakow er en kulturskatt i europeisk sammenheng og de fleste som har vært her én gang ønsker å 

komme tilbake! Krakow var faktisk Polens hovedstad fra middelalderen av og frem til  
starten på 1600-tallet, da Warszawa overtok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byen har dermed lange tradisjoner som et betydelig handelssentrum. Det ser man resultatene av også i dag. Her shoppes 
det i boder og på torg, og handelen går livlig for seg – ikke minst under de mange julemarkedene.  
 
Men ting har ikke alltid vært like livlig her. Da Polen ble okkupert av tyskerne under andre verdenskrig, senket det seg et 
sort klede over de jødiske kvartalene, og de grufulle resultatene kan beskues i beryktede Auschwitz, rett vest for Krakow. 
Selve arkitekturen i byen ble imidlertid ikke utradert – Krakow er faktisk den eneste polske storbyen som forble uberørt 
bygningsmessig under krigen. Noe turistene har glede av i dag.  
 
Skal vi tro legenden og Lonely Planet, så ble Krakow grunnlagt på stedet der man triumferende beseiret en drage. Og       
nettopp kamp er også denne polske byens historie preget av. I dag er det først og fremst turistene som kjemper om de bes-
te blinkskuddene her – flere millioner besøker byen årlig. Så regnes den da også for å være en av Europas vakreste, med en 
selvfølgelig plass på UNESCOs verdensarvliste.  

Pris fås ved forespørsel 
Turtips: 

 Sukiennice basarhall (Cloth hall), med alt av polsk kunsthåndverk 

 Middelaldertorget Rynek Glowny bugner av restauranter og kafeer 

 Mariakirken og det jødiske kvarteret Kazimierz 

 De atomsikre bunkerne som ble bygget under det kommunistiske regimet og   
hemmelighetene fra den kalde krigen 

 Et annerledes museum er Galleriet med stålfigurer (Gallery of Steel). Her finner man kunst laget av                          
resirkulerte metalldeler, inspirert av tegneserier og science fiction-filmer, politikere og musikkstjerner m.m. 

 Kosmetikkdronningen Helena Rubinstein er født i Kazimierz og hennes familiehus kan du fortsatt se i denne bydelen 

 Reiser du med barn, besøk Park wodny, en av Europas største innendørs badeparker 

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske! 
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 3 dagers tur 

 Bergamo med fly 
Bergamo sentrum ligger kun 10-15 minutter fra flyplassen. Herfra er det også enkelt å komme seg til 

andre kjente byer og steder som Milano, Brescia, Verona samt fjellinnsjøene som Garda, Como, Isseo.  
Dette er en flott og arkitektonisk by, og meget spesiell siden den er delt inn i to deler. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bergamo Altà (Citta Altà), bedre kjent som gamlebyen (Øvre Bergamo), liggende oppe på 7 høyder. Den er fullstendig  
omgitt av en 5 km lang bymur. I Citta Alta er den mest kjente og besøkte delen Piazza Vecchia, med domkirken, Cappella 
Colleoni og Santa Maria Maggiore. I de koselige gågatene finnes det mange nisjebutikker, cafeer og restauranter. Her er det 
helt bilfritt, stille og rolig etter mørkets frembrudd. Man kommer seg opp via en funiculare (taubane), som er en helt spesiell 
opplevelse. Det går også buss opp hit. 

Bergamo Bassà (Citta Bassà), den nyere byen (nedre Bergamo), er en fin handelsby. Her finner du alt av hoteller, butikker, 
restauranter, nattklubber og museer. Et moderne, yrende og livlig sentrum, i stor kontrast til den rolige og historiske       
gamlebyen. 

 
Vi flyr fra Torp til Bergamo og skal bo på Mercure Bergamo Palazzo Dolci der vi får servert frokost.  
Hotellet ligger i nærheten av gamle byen og kun 300 meter fra togstasjonen.   

 
 

 

Pris fås ved forespørsel 
 

 Utflukt til vingårder, lunsj og vinsmaking 

 Guidet tur i den flotte byen 

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske! 
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4 dagers tur 

Lindesnes, Flekkefjord og Farsund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dag 1 
Vi kjører sørover og tar en beinstrekk og en kaffekopp før vi kommer til fastlands Norges sørligste punkt, Lindesnes Fyr. Her 
blir vi tatt imot av fyrvokteren som forteller om fyrets historie og  viser oss rundt på fyr området. Lunsj serveres på          
Restaurant Fyrgryta, som ligger like ved fyret.  På vei til hotellet kan vi ta en stopp ved Spangereid kanalen, som ble utgravd 
og gjenåpnet for noen få år siden. Den ble 1. gang gravd ut på 800 tallet for å gi våre forfedre en rolig havn til skipene. Vi 
kan også ta oss tid til å kjøre til Restaurant Under for å se denne nye flotte bygningen fra utsiden. Middag blir servert på 
Maritim Fjordhotell i Flekkefjord etter innsjekk. 
 
Dag 2  
Etter frokosten kjører vi det korte stykket ned til fergeleie i Kvellandstrand. Her blir vi fraktet over til øya Hidra. Vi har med 
oss en guide denne dagen, som skal vise oss rundt på denne flotte øya. I løpet av besøket på Hidra skal vi også innom      
Fedrenes minne museum. Kystmuseet ligger i det gamle skolehuset i Rasvåg. Her finner du øyas historie med gjenstander 
og tekst fra steinalderen frem til våre dager. Lunsjen denne dagen tar vi på Kongshamn bryggerestaurant, bryggerestauran-
ten ligger idyllisk til i den gamle Isbua ytterst i havgapet i Kirkehamn på øya Hidra. Felles middag på hotellet på kvelden.  
 
Dag 3  
Etter en god frokost på hotellet, tar vi turen til Norges svar på Skagen, Lista. Det er Listeskøytas Kystkultursenter som er 
første stopp på programmet i dag. Her får vi bli med 200 år bak i tid for å se hva som foregikk i strandkanten på Lista på den 
tiden. Vi får høre litt om at bygging av Listerbåter på Lista ble starten på norsk industrihistorie i fiskerinæringen og båtbyg-
gerhåndverket. Vi tar oss også tid til både en kaffekopp og den berømte Listakringla her. Hangar 45 blir neste stopp. Her er 
det andre verdenskrig som står i fokus. Lunsjen får vi servert på Farsund Fjordhotell. Før vi drar tilbake til Flekkefjord, stop-
per vi i Vanse, og besøker den amerikanske gaten Broklyn Road og den helt spesielle butikken «Trunken». 
Felles middag på hotellet på kvelden. 
 
Dag 4  
Frokost på hotellet før vi pakker sammen og gjør oss klar for hjemturen.  
Vi kjører E 18 forbi Kristiansand og Arendal fram til Tromøya. Vi stopper selvfølgelig for en beinstrekk på veien før vi       
kommer til Bjellandstrand Gård. Her har de en unik rosehage hvor du kan vandre mellom mange hundre roser, stauder og 
sommerplanter. Hagen har fem ulike opplevelsesrom hvor alle har sine forskjellige tema. En oase for deg som er glad i 
blomster, her kan du senke skuldrene, nyte og la tiden komme. Vi får servert dagens lunsj på dette flotte stedet. Gården har 
i tillegg en lang og spennende historie, så en omvisning er på sin plass. 
Vi tar fatt på siste stykket hjem utpå ettermiddagen. 
 
Pris fra ca. kr. 6200,- per person. (ved 30 personer) 
Turtips: 

 Flekkefjord museum 

 Skinnesykling på Flekkefjordbanen 

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske! 
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 4 dagers tur 

Stavanger med Flor & Fjære 

Stavangerregionen frister med langstrakte fjorder, høye fjell og hvite strender. Og som tidligere         
europeisk kulturhovedstad kan Stavanger og Sandnes skryte av et imponerende rikt kulturliv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dag 1   
Vi kjører mot Stavanger og stopper i Mandal for lunsj på Provianten, distriktets egen «Mathall». Mandal er «Den 
lille byen med de store kunstnerne». Før vi kjører videre besøker vi Mandal museum. Her får vi omvisning og får 
se malerier av Amaldus Nielsen og Adolph Tidemand, kjoleutstilling samt sjøfart- og fiskeriutstillinger.  

 
Dag 2 
Formiddagen er satt av til litt egentid og mulighet til å utforske Stavanger. Senere på dagen skal vi besøke blomster-
parken Flor & Fjøre på øya Sør-Hidle. For å komme dit må vi reise ca. 20 min med en katamaran ut fra Stavanger         
sentrum med avgang kl. 13.00. I parken finnes det et utrolig utvalg av eksotiske busker og blomster som en ikke skulle 
tro kunne vokse i Norge. Vi får guidet omvisning på øya og får også servert mat.  
 
Dag 3 
I dag tar vi turen til Norsk Oljemuseum. Dette er et moderne, interaktivt museum hvor du kan oppleve hvordan olje og 
gass ble til for millioner av år siden. Her vises den historiske utviklingen fra de første plattformene som boret i Nord-
sjøen, via stål- og betongplattformer utviklet og bygget i Norge – til moderne, fleksible produksjonsskip og undervanns-
systemer som ser ut til å være framtidens løsning på norsk sokkel. Etter lunsj skal vi utforske Gamle Stavanger som ligger 
på vestsiden av Vågen og består av 173 trehus som ble oppført på slutten av 1700- og begynnelsen på 1800-tallet.     
Stavanger har mottatt flere priser for bevaringen av Gamle Stavanger. Det er et populært boligområde og bydelen har 
flere gallerier og håndverkutsalg. Her finnes blant annet Norsk Hermetikkmuseum.  
 
Dag 4 
Tid for hjemtur har kommet og vi kjører til Lauvvik der vi skal gå ombord i ferjen som tar oss med på cruise på             
Lysefjorden, forbi Preikestolen og Kjerag inn til Lysebotn. Fjorden er fylt med opplevelser fra fossefall, dyreliv,               
spennende geologi, samt vill og vakker natur. Bussen kjører oss deretter videre via Sør-Vestlandets høyeste vei-
forbindelse, Suleskarsvegen. Her skal vi nyte en fantastisk utsikt over Lysefjorden og Lysebotn. Turen går videre mot 
Setesdal og Rysstad. Her stopper vi og spiser sen lunsj på Sølvgarden Hotell og får en omvisning på Sølvverkstedet.  
 
Turtips: 

 Fjord Line Cruise den ene veien 

 Utstein Kloster  

 Hermetikkmuseet  
 Byvandring 
 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske! 
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  4 dagers tur  

Haugesund  
Haugesund er en by og en kommune i Rogaland på vestkysten av Norge. Kommunen ligger helt 
nordvest i fylket og grenser til Tysvær i øst, til Karmøy i sørvest og til Sveio i Hordaland i nord. 

Haugesund er en ung by som vokste frem fra midten av 1800-tallet som følge av                           
rike sildeforekomster i havområdene utenfor. I Haugesund og Haugalandet kan du oppleve noe 
av det beste Norge har by på. Fjord og foss, kyst- og bykultur og idylliske øysamfunn. Her finner 

du også Norges eldste kongesete, du kan lære om vikingenes liv og virke og oppleve det           
historiske kulturlandskapet med høye fjell og vilt hav. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dag 1  
Vi kjører ut på E 134 med kurs vestover og over fjellet. På vei ned stopper vi i Røldal og Hordatun der vi får servert en 
god lunsj. Siste etappe går via Sauda eller langs E134 mot Haugesund, der vi skal overnatte 2 netter på et av            
Haugesunds flotte hotell.  
Dag 2 
Frokost på hotellet og avreise om morgenen. I dag skal vi bli med en dyktig  
lokal guide på tur. Ekte kystkultur, dramatisk storhav, sprellende fersk fisk og 
spennende historie og mye flott å se på står på programmet i dag. På Nord-
vegen Historiesenter får du høre historien om hvordan Avaldsnes ble Norges 
eldste Kongesete. Gamle Skudeneshavn, hvor vi skal spise lunsj i dag, er en av 
de best bevarte gamlebyene i Europa og var i sin tid en lun havn for seilskuter. 
Ettermiddag og kveld er til fri disposisjon. 
Dag 3 
Etter frokost går turen i dag til vakre Utsira. Turen starter med en 70 minutters 
båttur til den sjarmerende havnen på nordenden. En guide tar oss med til Utsira Fyr. Området rundt fyret er  fullt av 
gatekunst av ulike slag. Dagens lunsj får vi servert på Dalanaustet og her får vi også høre litt lokal historie. Tilbake på 
hotellet på kvelden nyter vi en god middag. 
Dag 4 
Vi legger hjemturen langs E 134 og passerer Ølen og Etne før vi tar av mot Skånevik der vi 
tar en beinstrekk. Vi tar fergen fra Skånevik til Utåker og stopper ved Baroniet Rosendal for 
omvisning og lunsj. Vi fortsetter med nesa østover og når Haukeliseter litt utpå dagen der 
middagen står og venter. Er det behov, stopper vi på et passende sted før vi er hjemme. 
 
Turtips: 

 Festivaler er alltid gøy. Skudefestivalen, Sildajazz og Havnedagene i Haugesund er gode 
grunner i seg selv til å besøke Vestlandet. 

 NB! Vi skreddersyr turen etter deres ønske! 
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6 dagers tur 

Gotland  
Gotland er en øy og et svensk landskap i Østersjøen, ca. 90 km fra den svenske fastlandskysten. 

Øya er landets største. Landskapet består foruten øya Gotland også av Fårö, Karlsöarna, Gotska 

Sandön og flere mindre øyer. Visby har gjennom tiden tilhørt Tyskland, Danmark og Russland. Det 

er også her vi finner flest rester fra vikingtiden i Norden. 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 
Dag 1   
Påstigning etter avtale. Vi tar Color Line fra Sandefjord – Strømstad og nyter en formiddagsbuffet ombord. Vel i land      
kjører bussen mot Eskilstuna der vi overnatter på Comfort Hotel Eskilstuna. I løpet av dagen stopper vi og spiser litt på 
Rasta Grums. Middag serveres på hotellet denne dagen. 
Dag 2 
Vi spiser tidlig frokost på hotellet og sjekker ut før vi setter snuten mot Nynäshamn hvor fergen til Visby ligger til kai. Vi 
møter opp 1 time før avgang (09:15) og ankommer Visby 12:40. Her har vi dagen til egen disposisjon. Vi sjekker inn på 
hotellet vi skal benytte oss av under oppholdet på Visby, Best Western Solhem Hotel, etter kl. 15:00. Middag serveres her.  
Dag 3 
Vi spiser frokost på hotellet og gjør oss klar for en lærerik og interessant dag med guide rundt på Gotland. Vi skal blant 
annet se den vakre Ekstakysten og Hoburgsgubben. Vi kjører en innom en trivelig gårdsbutikk og lunsjen blir servert på et 
av øyas hyggelige spisesteder. Middagen serveres på hotellet. 
Dag 4 
Frokost på hotellet. Også denne dagen blir tatt med på en spennende 
ferd på Gotland. Hvis været tillater det kan vi prøve oss på et bad ved de 
vide sanddynene. Vi vil bli servert både lunsj, historier og vi dykker ned i 
øyas historie. Middag serveres på hotellet. 
Dag 5 
Vi må tidlig av gårde denne dagen da fergen har avgang 07:15 og vi må 
møte opp 1 time før. Heldigvis ligger fergeleiet kun et steinkast ifra ho-
tellet. Vi ankommer Nynäshamn kl. 10:30 og vi setter kursen mot Örebro. 
Her tar vi oss tid til lunsj og en omvisning på Örebro slott. Vi stopper for 
overnatting i Karlstad denne dagen. Vi sjekker inn på Scandic Winn. Her 
serveres dagens middag. 
Dag 6 
Etter en rolig frokost sjekker vi ut og tar fatt på siste etappe i Sverige. Før 
vi blir med Color Line fra Strømstad til Sandefjord, tar vi oss tid til litt   
grense handel. Lunsj på egenhånd denne dagen. Båten har avgang kl. 
17:00 og buffeen står klar når vi kommer om bord. Vel i land i Sandefjord 
setter vi kursen sørover og tar beinstrekk ved behov.  
 
Pris fra kr. 9190,- per person. (ved 30 personer) 
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Julemarked på Norsk Folkemuseum 

8. desember 2019  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avreise fra Kragerø kl. 08.45. Vi kjører mot Oslo og Norsk Folkemuseum.   
 
Museet er pyntet til jul etter lokale norske juletradisjoner gjennom tidene. Markedsbodene bugner av 
spennende  varer og tradisjonsmat. Julenissen danser sammen med nissebarna og åpner dørene til 
verkstedet sitt. Julens vakre toner, herlige dufter og gode smaker fyller museet. En stemningsfull førjuls-
dag for alle! 

Markedsplassen med over 100 salgsboder fyller Torget, Gamlebyen, Telemarkstunet og området ved 
Karterud. Her finner du det uvanlige og spesielle, morsom- me og nyttige, velsmakende og egenproduser-
te - et rikt utvalg for          julehandelen. 

Vi har hele dagen på museet (kl. 11.00 – 16.00) 
På hjemturen stopper vi på Thon Hotel Oslofjord og spiser en god 2-
retters middag før vi kjører det siste stykket hjem. 
Beregnet hjemkomst ca. kl. 20.00 

 

Pris pr. pers kr. 975,-  

               Turen inneholder: 
 Moderne turbuss med hyggelig sjåfør fra Tele-Tur 

 Inngang til Norsk Folkemuseum 

 Middag på Thon Hotell Oslofjord 
 

                                                  Påmelding til TELE-TUR innen 22.november 

Tlf.: 35 99 81 25,  E-post: teletur@tele-tur.no 

 

mailto:teletur@tele-tur.no


 

 

   
 

  

Månedens tur 2020 
Tele-Tur starter med månedens tur og vi gleder oss til å ha med mange reiseglade på tur hver  

eneste måned det neste året. Vi har moderne turbuss og mat inkludert på alle våre turer.  
Følg med for utfyllende reiseinfo utover året.  

Her kommer en liten smakebit :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Januar - Norsk Skieventyr i Morgedal 
   Februar - MS Color Hybrid, shopping og opplevelser 
   Mars - Chess - Musikal og middag i Oslo 
   April - Jomfruland  
   Mai - Fruktbygda Gvarv 
   Juni - Bjellandstrand gård og KUBEN i Arendal 
   Juli - Hagevandring 
   August - Tokedølen og Drangedal Bygdetun 
   September  - Mineralparken og Næs Jernverksmuseum 
   Oktober - Z Museum og Viltaften på Straand Hotel 
   November - Blaafarveværket 

    Desember - Julemarked på Norsk Folkemuseum     
 

Vi tjuvstarter allerede nå i desember og ønsker dere velkommen til  

          Julemarked på Norsk Folkemuseum 8. desember 2019. 

Velkommen til Vrådal – en perle i Telemark! 

Dra på tur med Tele- Tur til Straand Hotel. Hotellet har vakker utsikt over innsjøen 
Nisser omgitt av mektige fjell. Helt siden 1864 har familien Straand drevet hotellet 

med fokus på gjestfrihet og trivsel. 
I vi har 125 komfortable rom- Det er mange hyggelige salonger å slappe av i og vår 
restaurant er kjent for god mat og i baren tilbys forfriskninger både tidlig og sent. 

Vi tilbyr opplevelser for enhver smak: 
Slusecruise med vår egen veteranbåt MS Fram, (bildet), jule- og nyttårsfeiring i 

tradisjonsrike omgivelser, gruppeaktiviteter og et fint svømmebasseng. 
Vrådal er et flott utgangspunkt for å oppleve bl.a Telemarkskanalen, Vemork på 

Rjukan, Eidsborg og Heddal Stavkirker, Norsk Skieventyr i Morgedal og Z Museum 
i Treungen. 

Hjertelig velkommen til Straand! 
 
 
 
 
 

Straand Hotel Tlf. 35 06 09 00 www.straand.no e-post  straand@straand.no  

http://www.straand.no


 

 

 

Besøksadresse:    Postadresse: 
Tele-Tur AS                             Tele-Tur AS   Tlf: 35998125  
Drangedalsveien 3301   Postboks 54   www.teletur.no 
3750 Drangedal    3795 Drangedal  teletur@tele-tur.no 

 


