
 

 
 

 

 

 

 

 
Kanaltur, skihistorie og gårdstradisjoner i Telemark 

 

Onsdag 22. september Uppigard Natadal – Morgedal – Vrådal  
Avreise kl. 0900 og vi kjører mot Telemark. 
Her besøker vi kl. 12.30 Uppigard Natadal i Flatdal hvor vi får oppleve 
tradisjonell gårdsdrift i eventyrlige omgivelser. Gården er trolig fra rundt 
år 1000 og stedet byr på en stor dose kunst og kultur, egenprodusert mat 
og en personlig atmosfære. Bonden Dag, er ikke en helt vanlig 
Telemarksbonde og byr på et muntert kåseri om tradisjon og overtro, og vi 
får servert Vesaaskurv (salt røkt sauepølse med kålrotstappe), enkel 
dessert, kaffe og kake. Vi fortsetter til Morgedal, skisportens vugge, for en 
omvisning på Norsk Skieventyr. Her formidles Telemarks og Norsk 
skihistorie med interaktive utstillinger og fartsfylte filmer.  
Vi ankommer Straand Hotell i Vrådal, hvor det blir felles middag om kvelden. 
Straand Hotell er et av de Historiske hoteller, og har siden 1864 sørget for trivsel og god service.  
Gjestfriheten og de gode tradisjonene er gitt videre fra generasjon til generasjon, og over 150 år senere 
kan man fortsatt føle seg som hjemme her. En helt spesiell atmosfære finner du i «gamlehotellet», som 
lever videre som en sentral del av det nye hotellet.  
 

Torsdag 23. september  Telemarkskanalen – gårdsbesøk med 
vinsmaking 

Frokost på hotellet og utsjekk. Avreise med bussen kl. 08.30. 
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». Vi tar i dag turen til Ulefoss og går om bord i båten her. 
Båtavgang kl. 10.35. Det er en opplevelse å være båtpassasjer på disse 
rolige innlandets vannveier! Anlegget mellom Ulefoss og Lunde er 
Telemarkskanalens største anlegg og består av fem slusekamre, som 
samlet gir et løft på hele 23 meter 
Båten ankommer Lunde kl. 12.50.  Vi spiser i dag lunsj på Lunde Slusekro, 
før vi tar turen til fruktbygda i Telemark, og besøker Lerkekåsa Vingård og 
Galleri i Gvarv. Dette er verdens nordligste vingård 
Tidlig i mars synger de første lerkene sine optimistiske 
triller over tunet på det solrike småbruket og varsler 
starten på en ny vår og druesesong. Sangen er grunnlaget 
for navnet, og optimismen vi må ha for å våge å satse på 
vindruer her nord. Her får vi en liten vandretur i vingården, 
før vi får høre litt om vinens historie, hvordan vin lages og 
litt smaksprøver av 4 viner fra egen produksjon.  
Herfra setter vi så kursen videre hjemover med ankomst   
ca. kl. 20.00.  



 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pris pr. person:  kr 3 580,- ved min. 20 betalende deltagere i bussen  
   (ikke medlem kr 4 080,-) 
 
   kr 3 850,- ved min. 16 betalende deltagere i bussen 
   (ikke medlem kr 4 350,-) 
 
Tillegg enkeltrom: Kr 305,- 
 
Prisen inkluderer:  1 overnatting på Straand Hotel i Vrådal inkl. frokost og middag 

Kåseri og lunsj på Uppigard Natadal 
Inngang og omvisning på Norsk Skieventyr 
Telemarkskanalen Ulefoss-Lunde 
Lunsj (suppe, smørbrød el.) på Lunde Slusekro 

   Omvisning og vinsmaking på Lerkekåsa Vingård 
 
   PUSK vil sponse medlemmene med kr 10.000,- til buss. 
    
Påmelding: Bindende påmelding innen 18. august med depositum kr 1.500,-, bankkonto 

1286.47.14488, SMS til Barbro Ring Skjefstad, mobil 909 13 211. 
   Navn, hvilken romtype, samt eventuelle allergier. 
 


