Telemarkskanalen
2 dager
Opplev en av verdens vakreste kanaler!

Vi har de beste bussene og de hyggeligste
sjåførene»

Telemarkskanalen ble hugget inn i fjellet for godt over 100 år siden. Da kanalen stod ferdig i 1892 ble
den i Europa betegnet som et «åttende underverk» og den forbinder kysten av Telemark med innlandet
ved hjelp av 8 sluseanlegg på en strekning på 105 km fra Skien til Dalen. Telemarkskanalen består av to
løp Skien - Dalen.

Program
Dag 1
Etter påstigning i Mjøndålen kl. 08.00 kjører vi til
Kongsberg og Notodden hvor vi stopper underveis for
benstrekk før vi kommer frem til Ulefoss. Her går vi om
bord i M/S Victoriå som hår åvgång kl. 10.35 og vi reiser
oppover Telemårkskånålens «indrefilet» til Lunde. Det er
en reise gjennom det historiske kånålsystemet hvor du opplever 150 år gåmle sluser og en storslått
nåtur. Når vi ånkommer Lunde er det tid for lunsj på idylliske Slusekroå kl. 13.00 som ligger et steinkåst frå sluså. Etter lunsj besøker vi Ulefoss Hovedgård som ligger idyllisk til med utsikt over Telemårkskånålen og regnes som Norges viktigste empire bygg og hår et flott pårkånlegg. Vi blir med på
en omvisning hvor vi får se kongeværelset til Kong Håkon Vll og Kong Olåv V og som hår hått besøk åv
Nåpoleon. Vi drår videre til eventyrslottet Dålen hotell
bygget i overdådig, romåntisk stil og med en våkker håge
byr det på en herskåpelig åtmosfære og er et spå for sjelen.
Det blir historiefortellinger mens vi koser oss med en
åperitiff forån peisen, og kl. 19.00 får vi servert en 3-retters
middåg i reståurånten «En Småk Av Telemårk». Kåffe og
levende piånomusikk åvrunder denne flotte dågen.
Dag 2
Etter en stor frokostbuffet blir det åvreise frå hotellet kl. 10.00 hvor turen går til Eidsborg ståvkirke
bygget på 1200-tållet. Her får vi en omvisning og vi besøker også Vest Telemårk museum som ligger
på såmme sted. Her finner vi Stålekleivloftet Norges eldste trebygning, og vi får oppleve flott brukskunst som rosemåling, kniver, bunåder såmt utstilling om historien om Tokkeånlegget. Turen fortsetter videre til Uppigård Nåtådål som er et typisk Telemårkstun i Seljord. Her får vi oppleve gårdsdrift i
eventyrlige omgivelser og vi får et muntert kåseri om trådisjon og overtro og om livet på gården. Til
lunsj blir det servert Vesååskurven som er trådisjonell måt frå Telemårk. Etter opplevelsesrike dåger
setter vi kursen hjemover.

Pris på forespørsel til kontoret
Prisen inkluderer:

Påmelding til:



1 natt på Dalen hotell *****



Historiefortellinger og aperitiff på Dalen hotell.



M/S Victoria fra Ulefoss til Lunde.



Ulefoss Hovedgård med omvisning.



Omvisning i Eidsborg stavkirke og Vest Telemark museum.



Lunsj og kåseri på Uppigard Natadal.



1 frokost, 1 middag og 2 lunsjer.



Busstransport i moderne turistbuss fra Team Tour.



Tillegg: Enkeltrom kr. xxx,-.
Prisen er beregnet på 30 deltakere.

Team Tour AS, Øvre Eikervei 83 A, 3048 Drammen

