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Fra charmeren-
de kystby til høje 
fjelde
Telemarken har det hele! Høje fjelde, 
grønne dale, dybblå søer og et lunt, mildt 
klima. Det er ikke svært at forstå, at folk i 
mere end 100 år er rejst dertil og nydt den 
storslåede natur, de charmerende kystbyer, 
den rige kulturarv og det store udbud af 
aktiviteter, som området byder på. Her 
midt i naturscenerierne ved bredden af 
Telemarkens største sø Nisser ligger den 
hyggelige landsby Vrådal, hvor vi bor.

DAG 1 
Udrejse
Vi sejler fra Hirtshals til Langesund med Fjord Line 
og nyder en morgenbuffet ombord. Vi kører gennem 
Telemarkens smukke landskaber til Vrådal, hvor vi 
bliver indkvarteret og spiser aftensmad.

DAG 2 
Telemark Rundt – heldagstur
Efter en smuk køretur langs Vråvatn besøger vi 
malm-minerne ved Åmdals Verk. Der bliver mulighed 
for en guidet tur i gangene og et besøg på et geolo-
gisk center. Herefter kører vi gennem fjeldpasset 
Bjønvannspasset til billedhugger Anne Grimdalens 
hjem, en fjeldgård fra 1600-tallet. Turen fortsætter til 
Dalen og til Eidsborg Stavkirke, en lille og særpræget 
stavkirke fra 1200-tallet. Vi kører hjem til Vrådal via 
Morgedal.

DAG 3 
Fyresvatn – halvdagstur
Dagen begynder langs en af Norges smukkeste søer, 

Fyresvatn, som er kendt for vandets helt specielle 
blå farve. Herfra går turen ad veje, der er sprængt ud 
på siden af fjeldet. Vi gør holdt og nyder de smukke 
udsigter og de særprægede fjelde, der omgiver 
Fyresvatn. Herefter er der tid til frokost og indkøb i 
Treungen. Hjemturen til Vrådal går via Nisser-søen.

DAG 4 
Panoramatur til Rjukan og Gaustablikk 
– heldagstur
I dag skal vi til Rjukan, og første stop er ved Vemork 
Kraftværk, som leverer strøm til Rjukans salpeterfa-
brikker. Fabrikken var sabotagemål for de allierede 
under 2. Verdenskrig for at forhindre tyskerne i at 
producere tungt vand. Herefter er der tid på egen 
hånd i Rjukan by. Hjemturen går via højfjeldet i ca. 
1.280 meters højde, og vi passerer Gaustatoppen, som 
er Sydnorges højeste punkt.

DAG 5 
Vrangfoss-sluserne – Skien – Porsgrunn
Vi sætter kurs mod Vrangfoss-sluserne, der er de 
største sluser i Telemarkskanalen med fem kamre og 
en løftehøjde på 23 meter. Vi gør et ophold og ser ka-
nalbåden M/S Victoria passere kanalsluserne. Langs 
Telemarkskanalen kører vi mod Ulefoss og Skien samt 
til Porsgrunn. I Porsgrunn ligger porcelænsfabrikken, 
som er Norges svar på Royal Copenhagen. Vi sejler 
med Fjord Line fra Langesund til Hirtshals og nyder 
middagsbuffet inklusive drikkevarer ombord.

OM HOTELLET
Quality Straand Hotel ligger i det naturskønne 
Telemarkområde i landsbyen Vrådal som byder 
på oplevelser og aktiviteter året rundt. I 150 år har 
familien Straand været værter på deres 4-stjernede 
hotel. Hotellet har elevator samt 125 værelser, der 
er indrettet i traditionel norsk stil. Alle værelser har 
eget bad og toilet, TV samt Wi-Fi. Forplejningen er 
righoldig efter bedste norske traditioner med buffet 
både morgen og aften. www.straand.no 

 5 DAGE FRA 4.495

Vrådal – 
Telemarken

Vrangfoss 

BUSREJSE • 5 DAGE

AFREJSEDATO RUTE PRIS

21. juni 7H 4.495
14. juli 7H 4.695
16. august 7H 4.595

Prisen er pr. pers. i delt dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 800

INKLUDERET I PRISEN
• 4-stjernet bus
• Færge Hirtshals – Langesund tur/retur
• 4 overnatninger i Vrådal
• 4 x morgenmad
• 4 x aftensmad 
• 1 x morgenbuffet på Fjord Line (udrejse)
• 1 x middagsbuffet med drikkevarer på Fjord Line 

(hjemrejse)
• Udflugter ekskl. entréer
• Dansk rejseleder

ENTRÉER Anne Grimdalens minde ca. NOK 75. 
Vest Telemark Museum & Eidsborg Stavkirke inkl. 
omvisning ca. NOK 95. Vemork Kraftværk ca. NOK 
130

VALUTA Norske kroner (NOK)

VEJRET Vrådal (gns.): juni-aug. 10°-20°

ØVRIGT Det anbefales at medbringe godt fodtøj. 
Hjemkomst 40 min. tidligere end afstigning kode H.

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/VRA


