
Opplev en av verdens vakreste kanaler! 

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.   

Onsdag 4. september: Høvik- Dalen 

NB! Avreise Sandvika stasjon kl. 08:10 og  

Veritas på Høvik kl. 08:30.  
Vi kjører til Notodden som stå r på  UNESCO’s verdensårvliste. 

Her besøker vi Telemårksgålleriet og Lysbuen såmlingene 

som viser kunst og industrihistorie med vekt på  Hydros tidli-

gere historie. Turen gå r videre til Heddål Ståvkirke som er 

den største, og en åv de våkreste ståvkirker og som ble bygd 

på  1200-tållet, og her få r vi en omvisning. Deretter blir vi servert lunsj på  Kåfe Oleå som ligger på   

såmme sted. Vi fortsetter turen til Norsk Skieventyr i Morgedål hvor vi få r historiene om: ski, Sondre Nor-

heim som vår den største pioneren innen moderne skisport, kåppløpet mot Sørpolen  og Norges første 

skivoksfåbrikk. Etter besøket drår vi til eventyrslottet Dålen. Hotellet med sin våkre håge byr på  en her-

skåpelig åtmosfære, og er et spå for sjelen.  Vi få r servert 3-retters middåg kl. 19:30 i reståurånten  

«En Småk Av Telemårk» Kåffe og levende piånomusikk åvrunder denne flotte dågen.   

Torsdag 5. september Dalen - Høvik 
Etter frokost drår vi til Spjotsodd brygge hvor vi  gå r vi ombord i M/S 

Henrik Ibsen som hår åvgång kl. 10:15. Vi reiser nedover Telemårks-

kånålen til Vrångfoss sluser hvor vi hår ånkomst kl. 14:05. Underveis 

få r vi servert lunsj ombord.  Det er en reise gjennom det historiske 

kånålsystemet hvor du opplever 150 å r gåmle sluser og en storslå tt 

nåtur. Turen gå r videre til Ulefoss Hovedgå rd som ligger idyllisk til 

med utsikt over Telemårkskånålen og som regnes som Norges  

viktigste empire bygg og hår et våkkert pårkånlegg. Her få r vi se 

kongeværelset til Kong Hå kon VII og Kong Olåv V og som hår hått 

besøk åv Nåpoleon. Etter 2 opplevelsesrike dåger setter vi kursen hjemover og hår beregnet ånkomst 

Såndvikå ståsjon kl. 19:15 og Veritås på  Høvik kl. 19:30. 

«Vi har de beste  
bussene og de  
hyggeligste  
sjåførene» 
        Team Tour 

Det Norske Veritas 

Pensjonistforening 
 

Team Tour AS 

Øvre Eikervei 83 A,  

3048 Drammen 

 
Prisen inkluderer: 
 
•  Busstransport i moderne turistbuss fra Team Tour. 

• 1 natt på Dalen hotell *****. 

• 1 frokost, 2 lunsjer og en 3-retters middag på Dalen Hotell. 

•  2 glass vin til middagen på Dalen Hotell. 

•  Inngang og omvisning på Telemarksgalleriet og Lysbuen  

 Industrimuseum. 

• Inngang og omvisning i Heddal Stavkirke.  

• M/S Henrik Ibsen fra Spjotsodd Brygge til Vrangfoss sluser. 

• Inngang og omvisning på Ulefoss Hovedgård. 

• Inngang og omvisning på Norsk Skieventyr i Morgedal. 

•  En bagett med ost og skinke samt en flaske vann på bussen. 

Tillegg for enkeltrom kr. 300,- 
 
Vi tar forbehold om eventuelle pris- og programendringer. 

Det Norske Veritas' Pensjonistforening 

inviterer til: 

Telemarkskanalen og Dalen Hotel 

2-dagers tur med avreise onsdag 4. september 


