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TELEMARKSKANALEN
NORSK INDUSTRIARBEIDER MUSEUM - KROSSOBANEN - HENRIK IBSEN

Avreise 11.juli - 4 dager kr. 5990,Telemarkskanalen
Velkommen til verdens
vakreste kanal!
Telemarkskanalen ble hogget
inn i fjellet for over 100 år
siden. Da kanalen stod ferdig i
1892 ble den i Europa skildret
som det «åttende underverk».
500 mann hadde da arbeidet i
fem år med å sprenge seg vei
gjennom fjellet. Mye av den
første trafikken var knyttet til
transport av stein. I dag er
Telemarkskanalen en stor
turistattraksjon og de gamle
rutebåtene tar oss tilbake i tid i
et variert og uforglemmelig
landskap.

Norsk
Industriarbeider
Museum
Norsk
Industriarbeidermuseum på
Vemork er kanskje mest kjent
for sin presentasjon
av Rjukans krigshistorie.
Vemork 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.

Dag for dag program:
Dag 1: Østlandet – Vrådal i Telemark
Vi begynner å laste opp langs vår vanlige rute på morgenen og
vender snuten mot Telemark. Vi passerer Oslo og Asker før vi
tar av ved Drammen og fortsetter via Notodden frem til
Vrådal. Flere stopp underveis for blant annet kaﬀe og Kringle,
lunsj med mer. Ved ankomst Vrådal sjekker vi inn Quality
Straand Hotel for 3 netter.
Vi samles til felles middag om kvelden

Dag 2: Telemarkskanalen

Kjetils Bussreiser AS

Reisefakta:

Tlf +47 62 83 52 20

www.kjetilsbussreiser.no

Etter litt frokost og en rolig start på dagen tar vi plass i
bussen og kjører til Lunde hvor vi skal være med på en av
turens høydepunkter; Telemarks kanalen. Vi går ombord rett
før kl 13.00 beveger oss kanalveien mot Spjotsodd. Underveis
vil det bli mange flotte synsinntrykk samt lunsj buﬀet
ombord.
Vi er tilbake på hotellet sen ettermiddag, men allikevel tidlig
nok til at vi rekker å slappe litt av før vi møtes til felles
middag

* Bussreise
* 3 netter med plass i
dobbeltrom på Quality Hotel
Vrådal
* Båtreise på Telemarkskanalen
* 3 frokost
* 3 middag

Dag 3: Vrådal – Rjukan – Vrådal
Har du lyst kan du i dag nyte dagen på egenhånd her i flotte
Vrådal eller du kan bli med Kjetils Bussreiser på en utflukt til
Rjukan og Norsk Industriarbeider Museum hvor det vil bli
omvisning, filmvisning og lunsj. Etter endt besøk fortsetter vi
til Krossobanen som er Nord-Europas første taubane. Vi gjør
oss en tur med denne og nyter utsikten oppe fra fjellet.
Felles middag på hotellet om kvelden

* 1 lunsj
* Besøk på Henrik Ibsen
Museum i Skien
* Reiseleder

Tillegg:
Enkeltrom kr 990,Utflukter:
Norsk Industriarbeider Museum
og Krossobanen kr. 500,-

Dag 4: Vrådal – Skien – Østlandet
I dag er vi dessverre nødt til å forlate Vrådal, men eventyret er
ikke over enda. Vi kjører via Drangedal mot Skien hvor vi gjør
ett besøk på Henrik Ibsen Museum før vi fortsetter hjemover.
Stopp underveis med mulighet for lunsj. Med mange fine
minner i koﬀerten er alle hjemme i løpet av kvelden.
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