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Telemark m/Telemarkskanalen og Dalen hotell, 25. august, 4 dager 
 
Velkommen til en fantastisk tur til Telemark med noen av de beste destinasjonene Telemark har å by 

på. Under oppholdet i Telemark har vi valgt Norsjø hotell på Akkarhaugen i Gvarv som bosted.  De 

har en fantastisk mat og et veldig hyggelig personale, i tillegg ligger Hotellet fint til med utsikt over 

innsjøen Norsjø som kan nytes fra en stor terrasse.  Den siste natten skal vi overnatte på Dalen Hotell, 

det er en opplevelse som er vanskelig å beskrive med ord.  Det blir en reise tilbake i tid som dere 

virkelig kan se frem til .............. 

 
Dag 1, søndag 25.08.19: 

Turen starter fra Bystasjonen klokken 07:30 og fortsetter deretter til Tysse bru for å plukke opp 

Samnanger pensjonistene klokken 08:30.  Vi kjører E 16 til Voss, Hardangerbroen og 

Hardangervidden til Geilo før vi ankommer Lia Fjellhotell for en god lunsj.  Etter lunsj kjører vi 

Nummedalen til Gvarv og hotellet vårt.  Felles middag om kvelden. 

 

Dag 2, mandag 26.08.19:    

Etter frokost kjører vi i dag den korte kjøreturen til Ulefoss for å besøke Ulefos Hovedgaard.  Den 

regnes for å være empiretidens viktigste arkitektoniske verk i Norge.  Bygget ligger på en høyde nord 

for sluseanlegget Ulefoss sluser nær tettstedet Ulefoss.  Her skal vi få en omvisning hvor vi får sett 

dette fantastiske bygget i tillegg til at vi får høre historien om det.  Etter omvisningen blir det tid til 

vandring i parken eller besøke museumsbutikken hvor man kan kjøpe souvenirer.  Turen videre går til 

Natadal hvor vi skal besøke Uppigar gjestegard.  Her vil vi får et muntert kåseri om tradisjon og 

overtro i tillegg til omvisning på tunet og i "Gamle-stoga".  Her blir servert en enkel lunsj + kake og 

kaffe, det blir også mulig å kjøpe lokale produkter før vi setter kursen tilbake til Akkerhaugen og 

hotellet.  Fellesmiddag på hotellet om kvelden. 

 

Dag 3, tirsdag 27.08.19: 

I dag pakker vi og tar med oss bagasjen i bussen før vi kjører til Ulefoss for å "mønstre på" MS Henrik 

Ibsen.  Vi følger båten fra Ulefoss til Lunde, på denne strekningen får vi oppleve slusingen på nært 

hold.  Vel fremme på Lunde stiger vi ombord i bussen og kjører til Evju bygdetun for lunsj.  Evju 

Bygdetun er et frodig og fargerikt gårdsmuseum hvor vi får en liten omvisning før vi blir servert en 

god lunsj basert på kortreist mat.   

Etter lunsj kjører vi til Dalen og det fantastiske Dalen hotell for innsjekk tidlig ettermiddag.  Tiden 

frem til middag kan dere gjøre dere kjent med hotellet eller spasere en tur i de flotte omgivelsene rundt 

hotellet.  Felles middag på hotellet om kvelden 

 

 

Dag 4, onsdag 28.08.19: 

Etter den fantastiske frokosten hvor hotellet har laget det meste av maten selv er vi nok dessverre nødt 

til å reise videre.  Vi kjører den korte turen på 20 minutter opp til Eidsborg museum.   Museet har et 

tun med over 30 bygninger i tillegg til Eidsborg stavkirke.  Her er også museumsbutikk og mange 

flotte utstillinger som viser klær, verktøy og andre ting fra tidligere tider.  Dagens lunsj spiser vi på 

Haukeliseter før vi fortsetter turen hjem via Odda, Folgefonntunnellen, Årsnes, Eikelandsosen og til 

slutt Tysse.  Bli med på en tur som inkluderer det beste av hva Telemark tilbyr … 
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