
 

 

 

TELEMARK  
- med en spennende vri! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vidde og fjell, dal og kanal – et besøk i de vakreste norske landskap. 

Bli med oss over Dovrefjell og Ottadalen og overnatt på Brimi Fjellstugu - midt i Brimiland. 

Følg oss videre over Valdresflya til Beitostølen, Fagernes og Rjukan og finn din plass på 

Fantastiske Skinnarbu Nasjonalparkhotell, som blir base for turen. Herfra opplever vi 

Telemarkskanalen med M/S Henrik Ibsen og ærverdige Dalen Hotell. Men vi skal mer – vi 

skal på Norges tak! Med tog og heis tar vi oss opp på Gaustatoppen med utsikt til 1/6 del 

av fastlands-Norge på en klar dag! Et besøk på Blaafarveverket får vi også plass til, og så 

topper vi det hele med en overnatting på Holmenkollen Park Hotel før vi tar fatt på 

hjemveien! 

Etter uker på hjemmebane gir denne turen deg muligheten til å fråtse i vakker natur, 

kildrende utsikt og frisk fjelluft, alt garnert med god mat og hyggelig selskap!  

Slipp deg løs – bli med på tur! 

 

Mandag 10. august  Til Brimiland    

Avreise fra Steinkjer, Verdal, Levanger, Stjørdal, Trondheim, Melhus, Orkanger og Oppdal på 
morgenen. Turen videre er en reise i klassiske norske landskap; dramatiske Drivdalen og 
sagnomsuste Dovrefjell er en 
fryd å oppleve uansett årstid.  
Nede på Dombås dreier veien 
sørover før vi tar fatt på siste 
etappen opp Ottadalen. Det er et 
nasjonalromantisk landskap – 
her fant Erik Werenskiold mange 
motiv til sine berømte 
eventyrillustrasjoner. På 
ettermiddagen svinger vi opp 



 

foran Brimi Fjellstugu, som ligger på snaufjellet, rett over tregrensa, omkranset av høye, 
stolte fjell. Terrenget er vidstrakt og flatt, men fotturister kan fint nå opp på de nærmeste 
fjelltoppene på noen timer. Her hilser de sine gjester med sitt motto: «Velkommen til mat og 
kvile»!  
Opprinnelig var Fjellstugu et gammelt tømret ysthus, som ble satt opp av familien i 1949. 
Etter dette er plassen bygd ut flere ganger, senest med ny restaurant og inngangsparti i 
2013. I dag arbeider både andre, tredje og fjerde generasjon Brimi sammen, og fører 
tradisjonene videre.  
Brimi Fjellstugu er en del av Brimiland, sammen med Vianvang, BrimiSkogen, BrimiBue, Brimi 
Sæter og Brimi Eventyr. Landet er ikke tegnet inn på vanlige kart. Men landet fins, midt 
mellom Vågå og Lom i Gudbrandsdalen, i ett av Norges vakreste fjellområder; Jotunheimen. 
Vi overnatter her – noen må kanskje overnatte på Brimi Sæter, som ligger ved siden av 
Fjellstugu- vår gruppe legger beslag på hele overnattingskapasiteten og vi blir dermed for oss 
selv her oppe i fjellheimen. Vi skal spise fint og godt i kveld – Brimiland er kjent for sin 
matkultur der Arne Brimi er spydspissen. I kveld får vi servert en minnerik 4-retters meny 
bygd på lokale råvarer. 
 
Tirsdag 11. august  Brimiland – Skinnarbu 

En god frokost avslutter vårt opphold i Brimiland. Vi skal videre sørover gjennom nye, vakre 
landskap. Vi kjører via Randsverk og tar etter hvert fatt på Valdresflya. Å kjøre i det åpne 
fjellandskapet kan sammenlignes med følelsen av å fly. Vegen svever og strekker seg ut i 

lange og duvende former og det er lett 
å la tankene sveve like høyt som 
fjellene i horisonten.  
Vi stopper på utsiktspunktet Rjupa for å 
nyte utsikten.  Vi passerer Gjende med 
Besseggen og Bygdin, før vi kommer 
ned til Beitostølen. Herfra går turen 
forbi Fagernes og Gol før vi stanser på 
Geilo for lunsj. Den siste 2,5 timers 
etappen tar oss sørover fra Geilo, via 
Dagali og Rjukan til Skinnarbu 

Nasjonalparkhotell som blir vår base de neste dagene. Skinnarbu Nasjonalparkhotell har en 
lang tradisjon og historie og ligger på toppen av Telemark, ved innfallsporten til 
Hardangervidda.  
Det er ren luksus å kunne være i ro, slippe å pakke ut og inn, men dra ut på dagsturer for så å 
returnere til et godt hotell på kvelden.  Etter innsjekk og en liten pause blir det servert 
middag i hotellets spisesal. 



 

Onsdag 12. august  Telemarkskanalen og Dalen  

Etter frokost skal vi på utflukt. Vi reiser til Ulefoss der vi 
legger ut med M/S Henrik Ibsen kl. 10:35. På turen går vi 
igjennom to sluser, Eidsfoss og Vrangfoss, før vi kommer til 
Lunde sluser kl. 12:50. Telemarkskanalen består av 18 
sluse-kammer, er 105 km lang og har en høydeforskjell på 
72 m. Det største sluseanlegget er Vrangfoss som har fem 
slusekammer og en løftehøyde på 23 m. Passasjerbåtene 
M/S Henrik Ibsen og M/S Victoria går i turisttrafikk fra 
Skien til Dalen. Ombord er det kafeteria, der en kan kjøpe 
seg noe å bite i om en føler for det. 
Vel i land tar vi straks fatt på en knapp 2 timers kjøretur til 
Dalen Hotel, «eventyrhotellet» fra 1894, i overdådig, 
romantisk stil med dragehoder, tårn og spir, altaner, 
utspring og gesimser, og til og med eget spøkelse!  
Det er ett av Norges eldste trehotell, og i den majestetiske 
hallen skal vi innta en sen lunsj før vi kan se oss omkring i den fantastiske hagen. Vi 
returnerer til Skinnarbu på sen ettermiddag. Middag serveres i hotellets spisesal. 

Torsdag 13. august  Skinnarbu – Gaustatoppen - Blaafarveværket – Holmenkollen   

Vi forlater Telemark i dag, men det er ting vi skal ta med oss på vår tur til Oslo. Første etappe 
er kort; vi passerer Vemork og Rjukan og tar turen oppunder Gaustatoppen.   



 

 
Gaustabanen er en spektakulær fløybane som går inne i selve Gaustatoppen. De første 50 
årene var Gaustabanen et hermetisk lukket NATO-anlegg. Men i dag kan også vi få ta del i 
den spennende opplevelsen det er inne i fjellet. Turen tar 15 minutter; første etappe går 
med batteridrevet tog 860 meter horisontalt inn i fjellet. Så blir det «vognskifte», og med 
skinnegående pendelbane bærer det opp til 1800 meter over havet. 
På toppen er det utsikt til 1/6 av fastlands-Norge på en klar dag! Her 
er også en turisthytte, og du kan også nyte utsikten herfra og ta en 
kopp kaffe og en vaffel samtidig. Vi tar banen både opp og ned. 
Vel nede, samles vi i bussen og kjører inn i Buskerud og til Modum. 
Her ligger turistmagneten Blaafarveværket. Det Kongelige 
Modumske Blaafarveværk, senere Modums Blaafarveværk, er en 
tidligere norsk gruvebedrift som utvant koboltmalm og brukte det til 
fremstilling av koboltblått. I dag er det et museum og kunstgalleri. Vi 
spiser lunsj i Gruvekroa før vi legger ut på en times historisk 
omvisning. Etter et interessant besøk, tar vi fatt på siste økt i dag inn 
mot hovedstaden og opp i høyden – her finner nasjonalmonumentet – Holmenkollbakken, 
og gjør en «fotostopp» – før vi kjører ned til Holmenkollen Park Hotel, hvor vi skal overnatte 
og spise middag. Utsikten til fjorden og «Tigerstaden» er stadig like imponerende! 
 

 

Fredag 14. august  Oslo – hjem  

Vi har noen mil å kjøre i dag, men fine veier og godt selskap gjør dagen lett. Vi kjører 
ringvegen om Oslo sentrum og finner E-6 nordover. Gardermoen og Minnesund glir forbi og 
på Kolomoen tar vi inn på Rv.3 og mot Østerdalen. Vi stanser for beinstrekk og mulighet for 
en kaffekopp underveis, og spiser middag på Frichs Spiseri Taverna Alvdal. Vi er tilbake på de 
respektive avgangsstedene på sen ettermiddag / tidlig kveld. 



 

TURFAKTA 

 
Avreise: Mandag 10. august - Varighet: 5 dager 

 

Pris pr. person:  kr. 11.990,- 
 
Tillegg for enkeltrom:  kr. 1.800,- 
 
Turprisen inkluderer: Bussreise med reiseleder i flg. program, 1 overnatting Brimi Fjellstugu, 
2 overnattinger på Skinnarbu Nasjonalparkhotell, 1 overnatting på Scandic Holmenkollen 
Park Hotel, 5 frokoster, 3 lunsjer og 5 middager, reise på Telemarkskanalen Ulefoss-Lunde, 
Gaustabanen t/r, og historisk omvisning på Blaafarveværket. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


