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Høsttur til Vrådal 
10.08 – 14.08.2020 – 5 dager 

 

Dag 1 / Sandnes - Vrådal 

Avreise fra Sandnes kl. 08.00. Turen går østover mot Setesdal, vi kjører opp Hunnedalen til Svartevatn 
hvor vi møter Sirdal. Deretter over Suleskar og veiens høyeste punkt, 1.052 m.o.h. Vi kjører mot 
Evardalen og Brokke hvor vi opplever samme hytteutbyggingen som i Sirdal. Vi stopper for dagens Piknik 
ved Hallbønnsekken. Videre forsetter vi via Skafså-Vråliosen, og siste kjøreetappe fram til Vrådal og 
Straand Hotell som skal være vårt hjem de neste dagene. Etter å ha sjekket inn slapper vi av litt før vi 
møtes til middag i restauranten. Augustkvelden nyter vi sammen enten ute på terrassen med utsikt over  
Nisservannet eller til levende musikk i en av 
salongene. 

 

Dag 2 / Vrådal 

Etter en god frokost tar vi plass i bussen og tar fatt 
på dagens utflukt Vest Telemark rundt. Turen går 
nordvest over langs Vråvatn mot Vråliosen, Åmdals 
verk og ned til Dalen. Deretter opp mot Eidsborg 
Stavkirke og  Vest-Telemark Museum. Eidsborg 
med sitt nye moderne museumsbygg, tun med 
over 30 hus og Norges eldste ikke kirkelig 
trebygning fra 1167, og ikke minst Eidsborg Stavkirke 
som kan tidfestet tilbake til 1200 tallet.Dette er et flott utgangspunkt for og oppleve Vest Telemark sin 
rike kulturarv og tradisjoner. Vi får servert et lett måltid og kaffe før vi setter kursen mot Morgedal, hvor 
vi besøker skisportens vogge, og videre via Brunkeberg og tilbake til hotellet. På kvelden bli det servert 
middag på hotellet. 
 

Dag 3 / Vrådal 

Frokost serveres fra kl.08.00 til kl.10.00, denne dagen blir litt roligere. Vi starter med besøk i Sølvsmia, 
hvor vi får visning hvordan gullsmeden smir søljer til bunaden. Nede ved Straand Brygge kl.15.00 ligger 
M/S Fram klar til å ta et lite slusecruise ut på ettermiddagen. Den kjører gjennom Småstraum sluser – 
hvor man også kan hoppe av og besøke det lille slusemusset som ligger rett ved. Videre kjører båten ut 
på Nisser, og turen er tilbake ca. kl.17.00. Ettermiddag kan brukes til en tur i svømmebassenget, middag 
kl.20.00 og etterpå sosialt samvær i Straand Dancing utover kvelden.  
 

Dag 4 / Vrådal  

I dag tar vi en flott kjøretur langs Nisser, Telemarks største innsjø til 
Treungen. Her besøker vi Z-museum som viser alt i nær historie. Blant 
annet mange flotte veteranbiler og husholdningsartikler osv.  Videre 
går turen over Gautefall Heia til Drangedal, hvor vi besøker Sputnik, 
før kursen settes tilbake til hotellet. 
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Dag 5 Lørdag / Vrådal – Sandnes 
Etter turens siste frokost tar vi fatt på hjemturen via Haukeliseter-Røldal-Seljestad-Fjæra til 

Åkrafjordtunet, hvor vi får servert dagens middag ved Åkrafjordtunet. Butikken her er også fabrikkutsalg 

for Lundals spekemat hvor det blir mulighet for handling før turen fortsetter via Aksdal og over 

Boknafjorden. Deretter hjem til utgangspunktet med ankomst ca. kl. 17.00/18.00 

 

 

 

Pris pr. person kr. 8.995,-* pr. person ved minst 25 betalende 
 

Prisen inkluderer: 

• Turistbuss m/serviceinnstilt sjåfør 

• Tre lunsjmåltider   

• Fire hotellovernattinger i dobbeltrom 

• Fire frokoster 

• Fire middager 

• Entrè til på alle utflukter. 

• Fri benyttelse av svømmebasseng, sauna og 
trimrom  

 
Tillegg for: 

• Enkeltrom kr. 1.500,- 
 

 

 

* Forbehold om endring i pris p.g.a valutakurser  


