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Telemarkskanalen 
 

Morgedal – den moderne skisportens vugge- 
ligger ved E134  i  ”hjertet av Telemark” – 
sentralt både for Østlandet, Vestlandet og 
Sørlandet. I bygda finnes gode turveier – og 
ikke minst opplevelsessenteret Norsk 
Skieventyr. Her kan man oppleve skienes 
historie på en unik måte ved hjelp av moderne 
multimediaprogram. Morgedal Hotel er et 
moderne, men samtidig et tradisjonsrikt hotell 
med høy kvalitet og en hyggelig atmosfære. 70 
rom med alle fasiliteter. Flott svømmebasseng med badstuer og solarium – bar og dans til 
orkester 6 dager i uken. Hotellet er kjent for sin store aftenbuffet basert på tradisjonell norsk 
kost. Tradisjon, kvalitet og stor fleksibilitet er hotellets varemerke. 
 
Onsdag 24. juni 2009 Lillestrøm  –  Morgedal   ca. 210 km  
Vi kjører mot Vikersund, hvor vi skal gjøre vår første stopp på Blaafarveværket. Her vil vi få 
en historisk omvisning og besøke kunstutstillingen for 2009; ”Drømmesommer”. Det blir et 
møte mellom Prins Eugens stemningsfulle landskaper og Nicolai Astrups kraftfulle uttrykk,  
bundet sammen av samtidskunstneren Ulf Nilsen. 
Vi får litt tid på egen hånd til å rusle omkring og bl.a. besøke Den Blå Butikken.  
Dagens lunsj vil bli servert her før vi fortsetter mot Morgedal. 
Vel fremme i Telemark på vårt hotell, ønskes vi velkommen og sjekker inn. Vi har litt tid på 
egen hånd, før vi møtes til felles middag. Etterpå kan vi hygge oss sammen i hotellet`s 
hyggelige dansesal. Levende musikk etter middagen. 
Torsdag 25. juni 2009 Morgedal, Skien – Lillestrøm  ca. 260 km  
Frokost på hotellet. Vi gjør oss deretter klar til å si farvel. Bussen kjører oss til Kviteseid, ca 
15 minutters kjøring fra hotellet. Her går vi om bord i en av båtene som går på 
Telemarkskanalen. Båtavgang fra Kviteseid kl. 10.30, og vi blir med helt fram til Skien og 
ankommer der kl. 17.50. Lunsj  om bord, og ellers er det mulighet til å handle over disk, både 
drikkevarer og litt å spise. 
Bussen venter på oss i Skien og tar oss med tilbake til hjemstedet. 
Pris pr. person: kr. 2.250,- ved 40 – 49 deltagere i bussen 
   kr. 2.350,- ved 30 – 39 deltagere i bussen 
   kr. 2.625,- ved 20 – 29 deltagere i bussen 
Prisen inkluderer: Busstransport i 2 dager 
   Besøk på Blaafarveværket med historisk omv. + kunstutstillingen 
   Lunsj på Blaafarveværket 
   1 natt på Morgedal Hotell i doble rom med dusj/wc 
   1 frokost og 1 middag på hotellet 
   Telemarkskanalen Kviteseid – Skien inkl. lunsj 
Tillegg enkeltrom: Kr. 180   
 
.Påmelding til en av disse: 
Marie Louise (Vesla) Berg  Astrid Skjeflo   Else-Mari Kvarberg 
63 87 6444   99 46 2677  63 87 6495 90 99 2632 63 84 0534 91 19 6367 


