
TUR 16:
2-ds Telemark med
Gaustablikk

Velkommen til Gaustablikk

Ved foten av Sør-Norges høyeste
fjell, Gaustatoppen, finner du
Gaustablikk på 960 m.o.h. Det som
L9TA startet som en liten tjellstue,
består i dag av hotell, Ieiligiheter og
store flotte fjel lhytten

Vi besøker Verdensarvs byen Rjukan
med sine flotte og historiske
attraksjon Vemork og vi skal ta ba-
nen opp til Gaustatoppen

Avgang:
29-30 august. 2018
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Inkl: Buss, 1 døgn
halvp., 1x entre
museum ink[ lunsj,
samt lunsj på returen

Tillegg: Enkeltrom
kr. 230,-

Tillegg Gaustabanen
t/r kr 390,- pr. person

Kr. 2.795,-



Dag 1
Avreise Lillestrøm bussterminal kI.O9.00, ut
Drammensveien og stanser på tangebru
Gjestegård for benstrekk og evt. en kaffe-
kopp (ikke inkt.). Videre frem til Kongs-
berg. Variert og trivelig vei over Bolkesjø,
Gransherad, langs Tinnsj Øefr, Mæl - betyd-
ningsfullt og historiske punkter under
Tungtvannssabotasjen - og til Rjukan. Her
kjører vi rett til Vemork, ny buss skal ta
oss de siste meterne opp til museet
kl.12.00. Her får vi en interessant oriente-
ring ica. 30 min. Vi rusler rundt for å se på
utstillingene før vi samles for å se en film
k|.13.30. Lunsj blir servert i Cafå Vemork
k|.L4.00. KI.15.00 blir det buss tilbake til
vår buss pf parkeringsplassen. Reiser nå
videre til vårt hotell Gaustablikk. Tid til
egen disposisjon etter innsjekk fØr middag
kl 19:00. Kvelden til sosialt samvær.

Dag 2
Elter en solid frokost, utsjekking og bussen
9år k|.09.30 til Svinei'oi. Her gåi eå
"trallevogn" rett inn^i fjellet, svak stigning.
Noen trappefinn må forseres, og oppstig-
ningen foregår med kabelbane. (Banen tar
ca 10 personer om ganqen. 15 mi_n e-n vei)
så blir det mye å niuuiøvtene på når vi
kommer ut av fjellet. Der åpner det seg et
fantastisk panorama. Gaustatoppen er jo
hele 1.883 m.o.h. Heis og tralle bringer
trygt ned igjefl, 09 bussen er klar for turen
hjem. Over høyeste veipunktet, Flise-
tjønnskaret L275 m.o.h., nedstigning til
Tuddal (Knut Buen). I Sauland mØter vi
E134 og snart ser vi Heddal Stavkirke.
Lunsj stopp her. Cafe Olea serverer 2-
retters inkl. kaffe. Deretter Notodden, Me-
heia, Kongsberg, Drammen og friv. kaffe-
rast underveis. Så kort vei til hjemstedet.

H]ERTELIG VELKOMMEN


