PROGRAM: TELEMARK - PÅ EVENTYR I
NORGES INDRE
4 frokoster, 3 lunsjer og 4 middager inkludert

Dag 1

Oslo - Kragerø - Vrådal
Middag
Avreise med felles buss fra Oslo til Kragerø, en kjøretur på cirka to og en halv time.
Småbyen helt sør langs Telemarks kyststripe er en av Norges mest populære sommerbyer,
kjent for den vakre skjærgården og den koselige, intime bykjernen. Edvard Munch kalte
Kragerø «perlen blant kystbyene». Munch ble inspirert av det spesielle lyset ved kysten og
malte mange av sine betydelige verk i Kragerøperioden 1909-1915. Vår lokalguide tar oss
med på en vandring i fotsporene til den verdensberømte malerens. Det blir tid til å se seg
om på egen hånd og kanskje nyte en god lunsj.
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På ettermiddagen setter vi kursen innover i landet og til ærverdige Straand Hotel i Vrådal
med opprinnelse fra 1864, vår base for de neste dagene. Her inntar vi vår første felles
middag.

Dag 2

Rjukan, Vemork og Gaustabanen
Frokost, lunsj, middag
Etter frokost går turen over fjellet til Rjukan og Norsk Industriarbeidermuseum. Her får du
et nært møte med norsk industri og krigshistorie. Rjukanfossen ga grunnlaget for Vemork,
verdens største kraftstasjon ved oppstarten i 1911.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 ved hjelp av tungtvannet som ble produsert her.
Deretter kjører vi til sentrum i Rjukan og ser den spennende utstillingen «Helter i Telemark»
som forteller om aksjonene, og du får mulighet til å bli bedre kjent med personene som
utførte dem.
Vi ser også filmen «If Hitler had the bomb». 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 spiser en lett lunsj underveis.
Gaustatoppen (1883 m.o.h.) rager majestetisk over Rjukan, og er av mange omtalt som
Norges vakreste fjell. Vi tar Gaustabanen, Nord-Europas mest unike kabelbane, som går inne
i fjellet. Etter 15 eventyrlige minutter er du på toppen av fjellet. På en klarværsdag ser du en
sjettedel av fastlands-Norge herfra. Det betyr at du kan nyte utsikten til Jotunheimen i
nord, Nordmarka i Oslo i øst, Hardangervidda i vest, og er du riktig heldig, også fyrlyset på
Færder fyr ytterst i Oslofjorden i sør.
Etter en dag med mange inntrykk returnerer vi til Vrådal. Vi samles til middag på hotellet.

Dag 3

Telemarkskanalen og vingårdsbesøk
Frokost, lunsj, middag
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Telemarkskanalen ble risset inn i fjellet for godt over 100 år siden og da kanalen sto ferdig i
1892 ble den ute i Europa betegnet som et «åttende underverk». Kanalen ble kalt
«Hurtigruten» mellom Østlandet og Vestlandet og var også den viktigste ferdselsåren
mellom øvre og nedre Telemark for folk, buskap, varer og tømmer. Den unike vannveien
framstår omtrent som for over hundre år siden. De steinsmurte sluseveggene, de enorme
sluseportene, åpne- og lukkemekanismen – alt er autentisk.
I Kviteseid/Spjotsodd går vi ombord på en av kanalbåtene og seiler til Lunde. På den flotte
turen får du oppleve både store vann med bratte fjellsider, elveseiling og hele 3 sluseanlegg.
Lunsjen spiser vi ombord.
En kort kjøretur unna Lunde ligger den frodige fruktbygda Gvarv. Her skal vi besøke
Lerkekåsa vingård, trolig verdens nordligste vingård. Vi skal bli med på vingårdsomvisning og
se hvor drueplantene vokser, høre om hvordan de må stelles, lære om de viktigste sortene;
navn, særtrekk og bruksområder. Selvfølgelig blir det smaking av de edle dråpene. Lerkekåsa
vingård produserer et bredt utvalg av druevin, frukt- og bærvin. Du kan få kjøpt de fleste av
vinene på gården
Vel tilbake på hotellet spiser vi middag.

Dag 4

Vest-Telemark Museum, Eidsborg Stavkirke og Norsk Skieventyr
Frokost, lunsj, middag
I dag står Vest-Telemark på programmet, et område med flotte naturopplevelser og
kulturelle innslag. Eidsborg stavkirke som kan tidfestes tilbake til 1200-tallet, er et flott
utgangspunkt for å oppleve områdets rike kulturarv og tradisjoner. Vest-Telemark Museum
med sitt nye moderne museumsbygg, tun med over 30 hus og Norges eldste ikke kirkelige
trebygning fra 1167.
Videre går turen til Norsk Skieventyr i Morgedal, skisportens vugge. Her starter vi med en
matbit (smørbrød) i kafeen, før det blir omvisning. Du får et innblikk i skileiken som fant sted
i bakkene i Morgendal i 1850-årene, og som var starten på den moderne skikjøringen vi
kjenner i dag. Selvsagt får vi historien om pioneren Sondre Norheim. Utstillingene forteller
også om kappløpet mot Sørpolen, om Norges første skivoksfabrikk og sagaen om den
olympiske ilden.
Vi samles til middag på hotellet.

Dag 5

Hjemreise, Telemarksgalleriet og Verdensarvsenteret i Notodden

Programmet sist oppdatert 05. februar 2021, 16:05
For priser, avgangsdato, betingelser og rikere presentasjon av turen, se:
https://escape.no/reiser/telemark/

Frokost
Frokost på hotellet før det er tid for hjemreise. Turen til Oslo går via Notodden som er på
UNESCOs prestisjetunge verdensarvliste. Her besøker vi Telemarksgalleriet og
Verdensarvsenteret som viser kunst og industrihistorie i en vakker industrihall fra
begynnelsen av forrige århundre.
Galleriet har utstillinger med nasjonal og internasjonal kunst. Kunstsamlingens hovedvekt er
bilder fra kraftutbyggingens og industriens gullalder i Telemark, med kunstnere som
Christian Skredsvig og Theodor Kittelsen.
I Verdensarvsenteret kan du oppleve viktig industrihistorie. Den omhandler tidenes viktigste
norske oppfinnelse; lysbueovnen og produktet kunstgjødsel. Kunstgjødselproduksjonen var
avgjørende for å endre en vanskelig matsituasjon verden over, og forandret Norge fra et
fattig bondesamfunn til et moderne velferdssamfunn.
Før bussen kjører videre blir det litt tid på egenhånd i Notodden sentrum hvor du finner
mange butikker og kafeer for lunsj. Vi ankommer Oslo tidlig kveld.
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