Høsttur til Vrådal og Straand Hotell.
Quality Straand Hotel i Vrådal er et av Telemarks fremste fullservicehotell og er kjent for et allsidig
aktivitetstilbud og velrenommert kjøkken.
Trivsel og tradisjoner har alltid preget det hyggelige miljøet på Straand. Dette har blitt tatt vare på
også ved den senere tids utvidelser, som kompletterer den helt spesielle atmosfæren i den eldre
delen av hotellet. Straand er omgitt av flott natur, så det er muligheter for å bruke litt tid utendørs.
Vi skal i tillegg på båttur og besøke Z museum i Treungen. Det blir levende musikk og mye god mat
og drikke. La deg begeistre av vest-Telemark!
Mandag 07.oktober
Hjemstedet-Vrådal
Bussen henter oss og kjører via Kongsberg og Notodden til Seljord. Vi er framme i Vrådal til innsjekk
og lunsj ca. kl. 13:00. Etter lunsj blir det sightseeing med veteranbåten M/S Fram som ligger ved
hotellets brygge. Vi anbefaler også et besøk på Sølvsmedtunet og Nisseloftet rett ved siden av
hotellet.Middag til avtalt tid, deretter er det mulighet for dans til levende musikk.
Tirsdag 08.oktober
Treungen
Etter en god frokost tar vi en tur til Treungen og besøker Z-Museum. Her kan du vandre gjennom
tidsepokene og utforske dine forfedres tidsalder på en måte du sjelden har sett maken til. Museet
tilbyr et bredt mangfold av kjente og ukjente gjenstander som vil være en spennende opplevelse for
begge kjønn og alle aldersgrupper. Vi er tilbake på hotellet i god tid før lunsj.
Deretter utforsker vi hotellet, aktiviteter og omgivelsene. Kanskje frister et bad i bassenget? Det blir
middag til avtalt tid og deretter er det mulighet for dans til levende musikk.
Onsdag 09.oktober
Vrådal-hjemstedet
Vi spiser en god frokost før vi pakker bussen og begir oss hjemover. Sjåføren tar en avstikker fra
Brunkeberg til Morgedal, der vi skal besøke Norsk Skieventyr. Vi får selvsagt høre om Sondre
Norheim som vokste opp i bygda, polarkappløpet og sagaen om OL ilden. Besøket i Morgedal
avsluttes med lunsj
.
Hjemturen går via Seljord, Flatdal og Notodden før vi kjører over Meheia og tilbake til
Drammensområdet, ankomst utpå ettermiddagen.
Pris kr 4.900,- pr. person, som inkluderer:







Reiseleder og komfortabel turistbuss på hele reisen
To overnattinger i dobbeltrom med frokost på Straand Hotell
Tre lunsjer og to middager
Sightseeing med veteranbåten M/S Fram
Inngang på Z-museum i Treungen
Besøk på Norsk Skieventyr i Morgedal med lunsj

Tillegg:
Enkeltrom kr. 500,Avbestillingsforsikring kr.245,-
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