Sørlandet med Arendal som base.
Med havet i blikket og fjellene i ryggen stikker vår sørligste landsdel seg fram og vi skal oppleve
skjærgård og idyll i sørlandsbyene Arendal, Lillesand og Kristiansand.
Nes Jernverksmuseum ligger idylliske til ved Storelva utenfor Tvedestrand. Her skal vi besøke et
autentisk industrimiljø med røtter helt tilbake til 1600-tallet. Alle de viktigste bygningene som
utgjorde det gamle jernverket er bevart.
Det gamle bysenteret i Arendal ble reist på syv holmer og mellom holmene går mange kanaler,
akkurat som i Venezia. «Nordens Venezia» eller «byen med vannveiene» er en kjent betegnelse.
M/S Øya er en av de få gjenlevende rutebåtene som går fast på sommerstid. Vi skal være med hele
veien fra Lillesand til Kristiansand, en tur på tre timer. Denne strekningen er en eneste lang kjede
med øyer og holmer, «et bedårende stykke natur, som er skjærgårdens fineste smykke».
Vi skal også få med oss åpningen av Canal Street-festivalen i Arendal. Det blir parade kl. 12:00. Det
er konserter på forskjellige plasser rundt i byen, billetter bestilles på egenhånd.
Hjemveien går om Treungen hvor vi besøker Z museum. Vandre gjennom tidsepokene og utforsk
dine forfedres tidsalder på en måte du aldri har sett maken til!
Mandag 22.juli
Hjemstedet - Arendal
Turen går sørover gjennom Vestfold og Telemark til ”Det blide Søland”. På Brokelandsheia blir det en
pause for lunsj. Etter lunsjen kjører vi det lille stykket ned til Næs Jernverk og besøker jernverket og
den lille bygda. Ellers blir det stopp for benstrekk i løpet av dagen.
På ettermiddagen ankommer vi Arendal og Thon Hotell, som ligger midt i sentrum. Her skal vi skal bo
i tre netter og det blir felles middag på kvelden.
Tirsdag 23.juli
Lillesand – Kristiansand
Dagen starter med en god frokost. Kl. 10.00 skal vi være med en av de få rutebåtene som går i fast
rute mellom Lillesand og Kristiansand. Gjennom vakre Blindleia tøffer M/B Øya over Skallefjorden og
passerer Ostersund, der Kong Olav V skrev signaturen sin i fjellet. Brekkestø er den første uthavnen vi
kommer til. Selve Blindleia ligger for det meste innaskjærs, så vær ikke bekymret for mye sjø.
Etter tre timer kommer vi til Kristiansand og reiseleder rusler en liten runde i sentrum før det blir tid
på egenhånd. Det er mange muligheter for lunsjbespisning (ikke inkludert) og severdigheter.
Reiseleder er behjelpelig. Til avtalt tid går bussen tilbake til Arendal og på kvelden blir det felles
middag.
Onsdag 24.juli
Arendal med Canal Street-festivalen
I dag blir det lang og god frokost før vi opplever musikkfestivalen på nært hold. Selve starten med en
felles parade kl.12.00 begynner på torvet og går ned gågata, ut Langbrygga og tilbake rundt Pollen til
Poppes Plass. Hele byens befolkning og et yrende liv av båter på kaia skaper stemning og en god
atmosfære. Det er flere konserter og arrangementer. Lunsj på egenhånd.
Felles middag før vi går inn i den lyse sommerkvelden.
Torsdag 25.juli
Arendal – hjemstedet
Etter frokost pakker vi bussen og tar fatt på hjemreisen. Turen i dag går inn i landet gjennom Åmli, vi
passerer grensen til Telemark og dagen første stopp blir Z museum i Treungen. Her vandrer du
gjennom tidsepokene og utforsker dine forfedres tidsalder på en måte du sjelden har sett maken til.
Det blir biler, motorsykler og mopeder med tidsriktig tilbehør. Museet har også blant annet en unik
samling av orientalske tepper og en stor telefonutstilling.
Dagens lunsj blir i Vrådal på Straand Hotell. Herfra går turen videre inn i Telemark via Seljord
Notodden, Kongsberg, Drammen, Vestfoldbyene og Osloområdet.
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Pris kr 6.500,- pr. person i dobbeltrom, som inkluderer:
*Reise i komfortabel turistbuss
*Reiseleder
*Tre overnattinger i dobbeltrom i Arendal med halvpensjon
*To lunsjer
*Inngang og omvisning på Næs Jernverk
*Utflukt til Kristiansand med tre-timers båttur
*Inngang og omvisning på Z Museum
Tillegg:
*Enkeltrom kr 900,*Billetter til Canal Street-festivalen
*Lunsj 23. og 24. juli
*Avbestillingsforsikring kr. 325,-
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