
      

 

 FAKTABOKS: 

 6-dagerstur med 

Norske underverk  
Med Flor & Fjære, 

Lysefjorden og 

Telemarkskanalen. 
7.-12.august 2022                      

Pris per person: 

                                 kr. 15.975,- 
   Tillegg for enkeltrom: kr 2.400,- 

 

 Turprisen inkluderer: 

- Bussreisen i vår 
moderne turbuss, med 
rullestolheis. 

- Reiseleder 

- 5 frokost, 6 lunsj og 5 
middager. 

- 6 kaffeserveringer fra 
turbussens kjøkken. 

- Ferjecruise med MS 
Stavangerfjord fra 
Langesund til Stavanger 

- Besøk, lunsj og 
omvisning hos 
Flor&Fjære. 

- Besøk og omvisning 
ved Norsk Oljemuseum. 

- Tur på Telemarkskanalen 
med MS Henrik Ibsen 

- 5 overnattinger, 
beskrevet i programmet.  

- Alle ferje- og 
bompengekostnader 

Kontaktinformasjon 
og påmelding gjøres til: 

Ansvarlig arrangør: 

 
post@abuss.no 
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6-DAGERSTUR med NORSKE UNDERVERKER 

     Med besøk på FLOR & FJÆRE og  

            tur på Telemarkskanalen. 

          7.-12.august 2022  

Vi arrangerer 6-dagerstur med en smak av Norske underverker, der vi 

blant annet skal besøke Flor & Fjære og blir med MS Henrik Ibsen på 

Telemarkskanalen. Det blir en båttur inn Lysefjorden, og et ferjecruise 

med MS Stavangerfjord som er bygd på Fosen Yard. 

 

   
 

Litt om reisen: 

Turen starter fra Fosen, med avreise fra Åfjord på søndag morgen den 

7.august. Turen kjøres via Leksvik, Vanvikan, Rissa, Stadsbygd og 

Trondheim. Vi kjører sørover Østerdalen og på hjemturen kommer vi via 

Gudbrandsdalen. På denne turen, med flere spennende underverk, får vi 

oppleve både de som er skap av mennesker igjennom god ingeniørkunst og 

det som er skapelsesskapt. Les mer om turen under programmet for den 

enkelte dag. Vi kommer hjem igjen til Trøndelag fredag 12.august. 

 

     
 

Påmeldingsfrist: 1.juli 2022 
 

Denne turen er tilrettelagt for gjester med rullestol. 

 

Foto: Flor&Fjære, Google og Jon Normann Tviberg 

 

 

 

 
 

 

 

 

• Legg til en spesiell hendelse fra livet 

i familien 
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6-DAGERSTUR med NORSKE 

UNDERVERKER. 

     Vi besøk FLOR & FJÆRE og tur på   

     Telemarkskanalen. 7.-12.august 2022  
1.dag: 

Turen starter Fosen, med avreise fra Åfjord på søndag morgen den 

7.august. Turen kjøres via Leksvik, Vanvikan, Rissa, Stadsbygd og 

Trondheim. Vi kjører sørover Østerdalen og underveis gjør vi stopp 

for en god lunsj. Når vi kommer til Alvdal besøker vi 

Aukrustsenteret, der vi får en omvisning. Dagens mål er Elverum, 

der vi også får servert dagens middag på Thon Hotell Elgstua. 

 

2.dag: 

På turens andre dag skal vi kjøre via Oslo og til Langesund, der 

FjordLine cruiseferjen MS Stavangerfjord skal ta oss over til 

Hirtshals og opp til Stavanger. Her blir det god tid til å nyte turen 

med god mat og drikke. Overnatting i innvendig lugar. 

 

3.dag: 

I dag blir det en tidlig frokost, for vi kommer til Stavanger klokken 

06:30. Før vi kjører inn til Stavanger sentrum gjør vi oss litt kjent i 

området rundt byen. Før vi kjenner at det begynner å nærme seg tid 

for lunsj, tar vi båten ut til Øya Sør-Hidle og Flor&Fjære. Her har 

man utviklet husmannsplassen Mangela og en forblåst holme til 

palmehage på et par tiår. Det hele startet i 1965 da Åsmund og Else 

Marie Bryn kjøpte husmannsplassen. Gled deg til dette besøket. Det 

blir omvisning, servert lunsj og tid for å rusle litt rundt på egen 

hånd. Så reiser vi inn til Stavanger og sjekker inn på Scandic 

Stavanger City. Det blir litt egentid før vi sammen spiser middag.  

 

4.dag: 

Etter en god natt og en god frokost, sjekker vi ut av hotellet. Vi skal 

besøke Norsk Oljemuseum og får servert lunsj hos Bølgen&Moi. Så 

kjører vi til Lauvik ferjekai, der vi tar hurtigbåten inn Lysefjorden 

og inn til Lysebotn. Der treffer vi igjen turbussen vår. Turen går så 

veien «Lysebotn opp» og over Sirdalsheiene. Andre går på rulleski 

her, men vi kjører turbussen vår opp. På ettermiddagen har vi 

kommet inn i Telemark og vi sjekker inn på Straand Hotel i Vrådal. 

 

5.dag: 

Etter frokost blir det en kort busstur til Telemarkskanalen og vi går 

om bord i MS Henrik Ibsen som skal ta oss ned igjennom slusene til 

Ulefoss. Vi treffer igjen turbussen vår og fortsetter turen opp til 

Gjøvik. Her blir turens siste natt etter middagen. 

 

6.dag: 

Vi sjekker ut og kjører videre nordover langs Mjøsa og fortsetter på 

E6 oppover Gudbrandsdalen. Underveis serveres både lunsj og 

ettermiddagskaffe. Det blir godt å komme hjem igjen til Trøndelag. 

Vi får ankomst Trondheim ca klokken 16:00, Reisende til 

Stadsbygd, Rissa og Åfjord bytter til rutebussen på ferja mellom Flakk-Rørvik, mens turbussen vår 

fortsetter turen videre til Vanvikan og Leksvik. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


