
Tur til Telemarkskanalen 
12.06.23-15.06.23

1. dag, Mandag 12.06.22 Stavanger - Evje - Morgedal Avreise 
fra Randaberg 07:40, Stavanger, Sandnes og sørover på E39 til 
Helleland. Vi kjører til Tonstad og har en kaffekopp hos bakeren. 
Her kan man kjøpe seg noe å bite i. Vi fortsetter til Evje hvor vi 
har lunsjpause på egenhånd. Videre kjører vi til Morgedal via et 
flott landskap. Overnatting med middag og felleskap på 
Morgedal Hotel. Bruker samme hotellet i 3 netter :-)
2. dag, Tirsdag 13.06.23 Morgedal - Flatdal- Morgedal I dag 
blir vi med på noe spennende. VI kjører via Seljord til fjellgarden 
Uppigard, et slags drømmesamfunn. Her kan vi oppleve 
tradisjonell gårdsdrift i eventyrlige omgivelser. Vi får kåseri, 
omvisning og spekemat av Dag Aanderaa. Mette av opplevelser 
returnerer vi til hotellet. Middag og felleskap som kvelden før.
3. dag, Onsdag 14.06.23 Morgedal-Ulefoss-Lunde-Morgedal
Godt uthvilt inntar vi en fortreffelig frokost, før vi forlater 
hotellet med kurs for Telemarkskanalen. Vi ankommer Ulefoss 
Sluser, hvor vi tar kanalbåten med avg. kl. 10.35. Her får vi 
oppleve den mest spektakulære delen av kanalen og en 
sjarmerende båttur med slusing. Fantastisk opplevelse. Vi 
ankommer Lunde 12:50 hvor bussen venter på oss. Vi spiser 
dagens lunsj på Lunde Slusekro. Kjører så tilbake til hotellet 
etter en kort visitt hos Seljordsormen. På ettermiddagen kan vi 
nyte det flotte området rundt hotellet. Middag og felleskap 
utover kvelden.
4. dag, Torsdag 15.06.23 Morgedal-Rystad-Suleskard-Stavanger
Etter en god natt søvn, og en avslappende og velsmakende 
frokost finner vi våre plasser i bussen, og kjører videre kl. 10.00 
i retning Setesdal og Rysstad. Vi besøker Grimdalstunet. 
Billedhuggeren Anne Grimdalen vokste opp her. 
Til Rysstad ankommer vi litt før kl. 13.00. Vi kan besøke 
sølvsmeen før vi inntar en deilig lunsj.
Kjører så fra Rysstad ca. kl. 14:00 mot Suleskard. Vi stopper på 
Byrkjedalstunet, og tar pause før vi fortsetter på hjemveien. 
Under hele turen, gjør vi små stopp så man får strekket på seg, 
og hentet litt energi fra den flotte naturen langs vår kjøretrasé.
Forventet ankomst Stavanger, ca. kl. 18.00

R E I S E F A K T A
_______________________
12.06.23-15.06.23

_______________________
Pris: kr 7600,-/ 

pers. i dobbeltrom
__________________
Inkluderer følgende:
- Reise i moderne 
turistbuss med sjåfør og 
reiseleder
- Kaffe og kjeks i bussen
- 3 overnattinger med 
frokost
- 3 middager 
- 3 lunsjer
- Båtbillett på 
Telemarkskanalen fra 
Lunde til Kviteseid
- Besøk på Uppigard 
Natadal med kåseri og 
guiding
_______________________

Tillegg for:
-drikke til maten
-enerom kr 1100,-/pers

PÅMELDING INNEN 
01.04.23

til 
post@ingvarsreiser.no 

eller på 99316879

Minste antall med 25 
pers før 01.04.23

Med rett til program 
endring

ALDRI 
ENSOM MED 

OSS!


