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3 dagers tur til Telemark  
22. – 24. august 2022 

 
Vår storslagne kulturarv…... 
Har du noen gang kjent lukten av solsvidd, tjærebredd tømmer i 
århundregamle loft og bur? Eller sittet på ei steinhelle preget av 
genrasjoners tråkk og slit og hørt de vakre tonene i ei folkevise? I Telemark kan du oppleve dette. 
Ikke noe sted i landet er gamle byggeskikker og folkekunst blitt tatt så godt vare på som i Telemark.  
Men Telemarkskulturen er så mye mer: Det var i Telemark det norske industrieventyret startet.  
Også denne arven har vi tatt vare på. Men først og fremst er Telemark et levende kulturfylke med 
nok aktiviteter for en hel sommer. Eventyrsommer. 

 
Straand Hotel, Vrådal….Lange tradisjoner 
Hotellets historie går helt tilbake til 1864, da Kari og Olav Straand startet skysstasjon her.  
I dag, 150 år senere, er det fortsatt familien Straand som eier og driver hotellet.  
Straand er i dag et moderne hotell,  men den lange historien preger fortsatt dagens drift. Det 
kommer særlig til uttrykk gjennom den gode atmosfæren, spesielt i hotellets gamle stuer med 
tømmevegger, og under den årlige julefeiringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. dag/ 22. august 2022:  Lillestrøm – Vrådal 
Avreise fra Lillestrøm kl. 09.00. Vi kjører Drammen – Kongsberg - Notodden – Seljord - Kviteseid og 
Vrådal. Vi tar en kort kaffestopp ved Notodden og ankommer hotellet til lunsj. Etter ankomst Vrådal 
sjekker vi inn på vårt hotell, Straand Hotel, deretter spiser vi lunsj kl.14.00. Etter lunsj slapper vi av 
og gjør oss litt kjent før vi møtes igjen til en aperitiff med historiefortellingen om Straand Hotel før 
middag. Deretter spiser vi middag i restauranten på hotellet, og hyggelig samvær utover kvelden. 
 
2. dag/ 23. august 2022: Telemarkskanalen & Uppigard Nataldal 
Etter frokost – setter vi oss i bussen og kjører til Ulefoss for båttur på 
Telemarkskanalen. Vi ankommer i god tid før avgang med M/S Henrik 
Ibsen kl. 10.35 (oppmøte senest 15 min før avgang) – og vi følger med 
på Telemarkskanalen gjennom de største slusene til Lunde med 
ankomst kl. 12.50. Deretter setter vi kursen for Uppigard Natadal, en 
gård som er hentet ut fra et norsk folkeeventyr! 
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 Gården ligger høyt oppe i fjellsiden med en fantastisk utsikt utover dalene. Det er selve Husbonden 
som tar imot oss kl. 14.00, og holder et muntert kåseri for oss mens vi får servert en tradisjonell og 
solid «Telemarkslunsj». Etter dette er det omvisning, og vi tar oss tid og ser oss om på det koselige 
tunet før vi reiser tilbake til hotellet. Om kvelden er det middag og sosialt samvær på hotellet. 

 
3. dag/ 24. august 2022:  Telemark – Sandefjord - Lillestrøm 
Frokost på hotellet, vi sjekker ut og starter på hjemturen. Vi tar en annen vei tilbake og kjører 
Drangedal – Larvik, og videre til Sandefjord. I Sandefjord tar vi turen til Midtaasen og tidligere 
Anders Jahre`s prakteiendom. Eiendommens villa og unike park med skulpturer og fantastisk utsikt 
over Sandefjordsfjorden er vel verdt et besøk. Her får vi omvisning kl. 12.00 deretter spiser vi lunsj kl. 
13.00 der vi får servert Tradisjonell Laks m/ Sandfjordsmør og tilbehør samt hjemmelaget 
karamellpudding m/nypisket krem og kaffe til dessert. Etter besøket i Sandefjord fortsetter vi videre til 
Drammen og Lillestrøm etter noen fine og opplevelsesrike dager.  
 
Prisen pr. person fra kr. 5 140,- ved 40 deltakere i bussen 
Prisen pr. person fra kr. 5 295,- ved 35 deltakere i bussen 
Prisen pr. person fra kr. 5 520,- ved 30 deltakere i bussen 
 
Tillegg enkeltrom fra kr. 600,- 
 

Prisen inkluderer:  
· Buss følger i 3 dager 
· 2 døgn på Straand Hotel i Vrådal i dobbeltrom 
· 2 frokoster – 1 lunsj - 2 middager på hotellet 
· Telemarkskanalen Ulefoss – Lunde 
· Besøk på Uppigard Natadal inkl. lunsj 
· Besøk på Midtaasen/ tidligere Anders Jahre`s villa i Sandefjord inkl. lunsj 
· Nødvendige bom/veiavgifter 
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