
Det er omveien, forsinkelsen og sidesporene, som beriker 
ens liv.

Det er omveien, forsinkelsen og sidesporene som beriker ens 
liv. Nils Kjær

Inkludert i prisen:
Reise i moderne turbuss 
Tre netter i dobbeltrom
Lunsj dag 1
Tre frokoster
Tre middag
Tur på Telemarkskanalen
Lunsj ombord
Aktiv reiseleder fra Vega Reiser

Grunnpris             kr. 8.100,-

Tillegg enkeltrom     kr. 765,-
Depositum              kr. 1.500,-

Søndag 20. juni 2021 - 4 dager 

Telemarkskanalen
Opplevelser på kanalen!



Vega Reiser AS Kvenildsskogen 10 7093 Tiller

Tlf: 73 95 10 15 post@vegareiser.no www.vegareiser.no

Dag 1  - søndag 20. juni - avreisedag

Oppmøte Trondheim Sentralstasjon, plattform 12, kl 8.00.Turen går fra Trondheim 
til Osloområdet med moderne turistbuss. Vi tar E6 og RV3 sørover. Det blir et 
stopp underveis og enkel lunsj ved retrokafeèn Glopheim på Atna. Dette er en 
skikkelig godbit av norsk veihistorie.  Vi ankommer Osloområdet tidlig kveld, og 
etter innsjekk møtes til felles middag. Tidspunkt annonseres senere.

Dag 2 – mandag 21. juni - Telemarkskanalen

Etter en god frokost, gjør vi oss klar for dagens begivenheter. Turen går med buss 
til Lunde, og der er vi rundt 3 timer senere.  Vi skal seile med MS Ibsen som har 
avgang kl. 13.25. Om bord får vi servert lunsj. Dette blir en begivenhetsrik tur, så 
husk kamera! Vi er fremme i Skien kl. 17.40, og møtes til felles middag kl. 19.00 
på hotellet sentralt i Skien.

Telemarkskanalen består av to kanalanlegg. Norsjø-Skienkanalen som stod ferdig 
i 1861, er første etappe. Bandak-Norsjøkanalen, som ble åpnet 1892, gir 

forbindelsen mellom Norsjø og Vestvannene til Dalen. I alt åtte sluseanlegg åpner 
for båttrafikk mellom hav og innland.

Dag 3 – tirsdag 22. juni - Skien – Stavern – Horten - Granavollen

Vi starter dagen med frokost, og etter hvert samles vi på bussen. Turen går  langs 
gamle E18 og vi kjører innom både Stavern og Sandefjord. Turen går videre 
nordover igjen, og ved Sandvika i Bærum tar vi av på E16. Vi følger veien langs 
Tyrifjorden og ved Hadeland Glassverk blir det et stopp and shop! Når vi er ferdige 
her, parkerer vi ved Sanner Hotell, hvor vi bor denne natten. Etter innsjekk møtes 
vi for felles middag på hotellet.

På Granavollen finner du det som antagelig er et mer enn 2000 år gammelt 
religiøst, politisk og kulturelt senter for Hadeland og Østlandet. Her 

ligger Søsterkirkene fra 1100-tallet. Stedet var en møteplass ved pilegrimsleden 
som går over vangen. Her passerte pilegrimene på vei til Nidaros. Det var også et 
hvilested for reisende til Bergen som brukte den bergenske kongevei som nettopp 

her krysser pilegrimsleden. Granavollen består også av Steinhuset, en 
middelalderbygning som ligger like ved Gran prestegård. Prestegårdshagen ved 
Steinhuset er en gammel anlagt hage på ca. 6 mål med ulike planter, og mange 
av dem vokser ikke naturlig i Norge. Gjæstgiveriet er et mer enn 300 år gammelt 

pensjonat som lensmann Gregers Granavollen fikk godkjenning av den dansk-
norske kongen til å drive etter at han sammen med en gruppe bønder oppholdt 
tallmessig overlegne svenske dragonkompanier en hel dag på Harestuskogen i 

1716. Slik fikk den norske hæren tid til å omgruppere seg og svenskene gikk så i 
et bakhold på Ringerike. Granavollen består også av gården og enkesetet Sjo, 

hvor Aasmund Olavsson Vinje døde. Han ligger begravet på kirkegården like ved. 
Det gamle kommunehuset i Gran ligger også på kirkevangen. Det er i historiske 

omgivelsene vi skal overnatte!

Dag 4 – onsdag 23. juni - hjemreisedag

Etter en god frokost er vi klare for vår reise videre. Veien går gjennom 
Gudbrandsdalen, og vi gjør noe stopp for benstrekk underveis. Det blir også et 
lengre stopp med mulighet for å kjøpe middag, før vi fortsetter mot Trondheim 
hvor vi ankommer sent om kvelden.


