
 

 
 

Drammen Pensjonistforening 
inviterer på tur til Telemark.  

Pris: Kr 3.750,- pr person i dbl rom for medlemmer. 

Pris: Kr 4.150.– pr person i dbl rom for ikke medlemmer 

Prisen inkluderer: 

• Busstransport med moderne turistbuss fra Team Tour.  

• Bompenger. 

• Båttur på Telemarkskanalen fra Ulefoss til Lunde. 

• Lunsj på Vrangfoss Slusekro. 

• 1 natt på Straand Hotell Vrådal. 

• Besøk på Z– museum i Treungen. 

• 1 frokost, 2 lunsjer og 1 middag. 

Tillegg: enkeltrom kr. 350,- 

Bindende påmelding innen 15 Juli ved innbetaling av 
korrekt beløp til konto: 1506.47.89314. 

N.B. Husk å merke betalingen med avsender. 
 

 

Bli med på opplevelsestur til vakre Telemark. 

Vi starter med en slusetur på Telemarkskanalen fra Ulefoss til Lunde. Deretter skal vi 

spise lunsj på Slusekroa i Vrangfoss. Etter lunsj fortsetter vi oppover langs kanalen til 

Kviteseid  før vi svinger over til Vrådal og Straand Hotell hvor vi skal bo. 

Astrid Søftestads Sølvsmie og Nisseloft besøker vi før vi forlater Straand Hotell og kjører 

til Treungen og Z-museum. Z-museum er et innholdsrikt og artig sted med gjenstander 

de aller fleste av oss har et forhold til og her kan ta et gjensyn med.  

E-post: teamtour@teamtour.no  

2 dagers tur med avreise: 31. August 2022 

Team Tour AS, Øvre Eikervei 83 A, 3048 Drammen 

Teknisk arrangør: 

Telemarkskanalen: ble 
risset inn i fjellet for godt 
over 100 år siden og da 
kanalen sto ferdig i 1892 
ble den ute i Europa be-
tegnet som et ”åttende 
underverk”. 

500 mann hadde da jobbet 

i 5 år med å sprenge seg 

vei gjennom fjellet. Med 

hele 18 slusekammere var 

veien banet fra Skien og 

inn til urnorske Dalen, en 

seilas på 105 km og med 

en høydeforskjell på 72 

meter. 

Kanalen ble kalt 

”Hurtigruten” mellom 

Østlandet og Vestlandet 

og var også den viktigste 

ferdselsåren mellom øvre 

og nedre Telemark for 

folk, buskap, varer og tøm-

mer.  

I dag er det turister fra nær og 

fjern som kommer for å opp-

leve denne unike vann-

veien. De steinmurte slu-

seveggene, de enorme 

sluseportene, åpne- og 

lukkemekanismen – alt er 

autentisk. 



 

 

PROGRAM: 
 

Onsdag 31. august: Drammen - Vrådal. 

Kl 08:00 Avreise fra Drammen. Vi kjører via Notodden til Ulefoss. 

Kl 10:35 Avgang med MS Henrik Ibsen eller MS Victoria fra Ulefoss via Vrangfoss til Lunde. 

Kl 13:45 Serveres lunsj på Slusekroa i Vrangfoss.  

Kl 16:00 Ankomst Straand Hotell i Vrådal hvor vi skal bo. 

Kl 19:30 Serveres middag på hotellet. 

 

Torsdag 1. september: Vrådal - Treungen - Drammen. 
  Frokost på hotellet.  

Kl 11:00 Avreise fra hotellet. Vi kjører sørover langs Nisservannet til Treungen og Z-museum.  

Kl 11:45 Besøk på Z- museum i Treungen. 

Kl 13:30 Serveres 2 retters lunsj med kaffe på Treungen Gjestgiveri. 

Kl 14:30 Legger vi i vei over Gautefallheia til Drangedal og videre til Skien og Siljan. 

Kl 16:30 Kaffepause på Vindfjelltunet, (servering ikke inkludert). 

Kl 18:15 Ankomst Drammen. 

 

 

«Vi kan love dere 

en  fantastisk 

opplevelse» 

                - Team Tour 

«Deres sikkerhet og 

komfort er høyeste  

prioritet hos oss»  

                   -Team Tour 

 


