
Jul i Vrådal

BESKRIVNING

Jul i Vrådal

4 dagar

Njut av en härlig jul i södra Norge. Här i Telemarken

umgås vi och njuter av god mat och vacker natur.

Skogar, skidbackar och traditionellt hantverk fyller våra

dagar medan vi umgås och dansar om kvällarna.

RESEFAKTA

Enkelrumstillägg: 950:-

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Övernattning i dubbelrum med dusch/bad och wc.

Halvpension, d.v.s. middag dag ett t.o.m. frukost dag

fyra samt två luncher på Straand Hotel.

Reseledarservice.



 Dag 1 Hemorten-Vrådal

Vi avreser från Skåne tidigt på morgonen för färd längs västkusten. Med stopp för fika och lunch reser vi längs den

svenska västkusten norrut. Vi tar oss över gränsen in i Norge och kommer efter att ha korsat Oslofjorden in i det vackra

norska fylket Telemark. Här stod skidåkningens vagga i Norge och vi förstår varför intresset att åka på tur genom

landskapet är så stort här. Vårt mål för dagen är Vrådal. Här ska vi bo tre nätter på Quality Straand Hotel. Dagen

avrundas med en gemensam middag på hotellet. Härefter kan man även ta sig en sväng om på dansgolvet om man

orkar vara uppe längre.

Dag 2 Julafton

Vrådal är en mysig ort vid fjällets fot. Här kan man åka skidor, promenera och besöka några av de spännande butikerna.

Vi gör ett besök hos silversmeden som har sin butik bara 200 eter från hotellet. Här finns smycken och brukskonst både

i traditionell och modern stil. Vi besöker även julstugan med massor av hantverk som hör julen till. 

Vårt trivsamma hotell som ägts av familjen Straand i flera generation har fullt program under julen, här serveras både

fika, lunch och middag så vi behöver inte vara rädda för att gå hungriga. På eftermiddagen väntar fackeltåg och glögg

och har vi varit snälla så har kanske tomten något i säcken till oss efter kvällens middag. Mätta och glada avrundas

kvällen med dans och trevligt umgänge.

Dag 3 Juldagen 

Efter en skön natt och härlig frukost vill någon kanske ta sig upp till toppen av skidcentret. Oavsett om man vill åka

skidor eller bara ta en fika på caféet här uppe (ingår ej). Lunchen på hotellet ingår, sedan på eftermiddagen kan det vara

skönt att koppla av till lite pianomusik i hotellets gillesstuga vid värmen från den öppna spisen och mumsandes på lite

hembakad Lefse. 

Kvällen avslutas med gemensam middag och en sista dans.

Dag 4 Vrådal-Hemorten

Då var det dags att åter packa väskorna. Efter att ha avnjutit den stora frukostbuffén beger vi oss åter hemåt. Färden

går längs Telemarkskanalen och vattendragen den binder samman bort till Skien. Vi korsar vattnet där Skagerrak går

över i Oslofjorden med färjan från Sandefjord till Strömstad. Det är en vacker överfart på cirka 2,5 timme. Vi följer sedan

västkusten söderut och med stopp för fika når vi Skåne sent på kvällen. Fyllda av julstämning tar vi farväl av alla nya

vänner för den här gången. God Jul!

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


