
Bli med på en spennende reise i noe av det vakreste landet vårt har å by på. Ville fjell og frodige daler. 
Vi drar til Haranger for å oppleve vestlandskultur på sitt ypperste. Hotel Ullensvang ligger i Lofthus 
som ofte blir kalt «Hardanger sin frukthage». Bygda ligger ved østbredden av Sørfjorden, en arm av 
Hardangerfjorden, med Hardangervidda i ryggen og med utsikt til mektige fjell isbreen Folgefonna i 
vest. Vi tar en tur til flotte Rosendal hvor vi besøker Baroniet Rosendal som er det eneste av sitt slag i 
landet. Bli med på en vandring i den storslåtte landskapsparken, gjennom mange stilepoker. Vi beøker 
også Kjeåsen og Hardangervidda Natursenter i Eidfjord. 
 

3 spennende dager med flotte opplevelser i storslått natur!    

 3 dagers tur med avreise 24.08.20 

Opplev vakre Hardanger 

 

Pris medlemmer:  
Kr  5.350,- pr person i dbl.rom. 
  
Pris ikke medlemmer: 
Kr  5.700,- pr person i dbl rom. 
 
Prisen inkluderer: 

• 2netter på Ullensvang hotell. 

• 2 frokoster, 3 lunsjer og  2 middager. 

• Besøk i Baroniet i Rosendal 

• Lunsj Rosendal Fjordhotell 

• Inngang og lunsj på Hardangervidda natursenter 

• Reisen i komfortabel turistbuss fra Team Tour AS. 

• Bompenger. 
 

Tillegg enkeltrom:  

Kr 840,- 
Med forbehold om eventuelle pris- og programend-
ringer. 



 
 
Onsdag 26. august: Ullensvang – Lierbyen. 
Frokost på hotellet. Avreise fra Ullensvang. Vi besøker 
Kjeåsen fjellgård i Eidfjord. Gården ligger som et ørne-
reir i den stupbratte fjellsiden, 530m over Simadalsfjor-
den. Etter besøket stopper vi ved Hardangervidda Na-
tursenteret i Eidfjord. Her vises en multimedia film av 
Ivo Caprino. Resten av senteret forteller om dyrelivet, 
naturen og mennesker på Hardangervidda. Det serveres 
en deilig to retters lunsj etter omvisningen. Lunsjen ser-
veres i Steinhulen med sin fantastiske tre og steinkon-
struksjon. Peiser er bygd inn i steinveggen og gir et 
trolsk lys utover hulen. Vi forlater Eidfjord og kjører 
opp Måbødalen. På toppen kan vi nyte utsikten ned mot 
Vøringsfossen. Vi strekker på bena på Jons kro. Siste 
etappe blir ned Hallingdalen og til Oslo.  

PROGRAM: 
 

Mandag 24. august: Lierbyen  – Ullensvang. 

Avreise kl.08:00 fra Lierbyen. Dagens først etappe 
går forbi Kongsberg og Notodden. Rett utenfor Notod-
den ligger Norges eldste stavkirke; Hedal. Vi tar en 
strekk her. Turen går videre til Morgedal, bedre kjent 
som skiportens vugge. Vi besøker Norsk Skievenetyr, 
som er et opplevelsessenter hvor du blir med på en 
ferd gjennom moderne skihistorie. Det serveres kaffe 
og svele ved ankomst. Vi fortsetter videre gjennom 
Telemark, og passerer kunstner bygda Vinje. Lunsj 
spises på Haukelisæter. Er det flott vær og snøen er 
borte kan vi kjøre den gamle veien som går utenom en 
del av tunnelene over Haukeli. Landskapet skifter fra 
vie fjellvidder til bratte fjell og dype daler. Vi passerer 
industristedet Odda og slynger oss videre på smale 
veier langs Sørfjorden til Lofthus. Vi sjekker inn på 
vakre Ullensvang Hotell, et av Norges flotteste fjord-
hoteller. Middag på hotellet. 

 
 
Tirsdag 25. august: Utflukt til Rosendal. 
Frokost på hotellet. Avreise fra Ullensvang. Vi følger 
Sørfjorden inn til Tyssedal. Reiser man i blomstrings-
tiden så er dette en fantastisk fin tur. Fremme så besø-
ker vi Baroniet Rosendal, hvor vi får en omvisning. 
Slottet er fra 1665 og ligger mellom fjord, fonn, fjell 
og fossefall. Selve slottet er stengt men vi tar en tur i 
det vakre og historiske hageanlegget med renessanse-
hage, romantisk lanskapspark og kjøkkenhage. Lun-
sjen nytes på Rosendal Fjordhotel før vi returnerer 
tilbake til hotellet vårt og nyter ettermiddagen i de 
vakre omgivelsene. Middag på hotellet. 

Påmelding til: 
 
Lier Historielag: 
 
Tlf:  Thor Sørli tlf 976 00 526 
Mail:  thor.sørli@hotmail.com 
 
Påmelding innen 15.07.20. 


