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NORSK RAKFISKFESTIVAL - Fagernes

forts. TELEMARKSKANALEN 

Tur 19

Tur 18

Dag 1: Trøndelag - Gjøvik 
Avreise fra Trøndelag på morgenen. 
Turen går sørover E6 frem til Dombås 
hvor det blir et opphold. Videre sørover 
Gudbrandsdalen til Lillehammer og langs 
Mjøsa frem til Gjøvik. Middag og overnat-
ting på Quality Hotel Strand.

Dag 2: Gjøvik - Sandefjord 
Vi fortsetter over Toten og frem til Hade-
land. Her besøker vi Hadeland Glassverk 
på formiddagen. Vi får omvisning og 
det blir også muligheter for handling. Vi 
fortsetter forbi Hønefoss og til Kongsberg 
hvor vi besøker Kongsberg kirke og sølv-
gruvemuseet. På ettermiddagen fortsetter 
vi frem til Sandefjord. Her skal vi bo i 3 
netter på Scandic Sandefjord hotell.

Hvalfangermonumentet, Sandefjord Hadeland Glassverk Strømstad

Radisson Blu Resort, Beitostølen

Dag 3: Sandefjord, utflukt Tjøme 
Vi tar en mindre utflukt til Nøtterøy og 
Tjøme og kjører frem til Verdens Ende. 
Ettermiddagen disponibel på egen hånd i 
Sandefjord.

Dag 4: Sandefjord, utflukt Telemarkskanalen
På formiddagen kjører vi om Skien opp til 
Ulefoss. Herfra tar vi en båttur opp Tele-
markskanalen gjennom de store slusean-
leggene i Vrangfoss opp mot Lunde. Retur 
til Sandefjord på ettermiddagen.

Dag 5: Sandefjord / Strømstad - Karlstad 
Fra Sandefjord tar vi tar vi Color Lines
ferje til til Strømstad. Muligheter for 
taxfree-handling ombord. Etter et opphold 
i Strømstad kjører vi frem til Karlstad for 
overnatting på Scandic Hotel.

Avreisedato: 4.8
Avreisetidspunkt: Alt. 3,  side 2
Prisen inkluderer:
• 5 hotellovernattinger
• 5 frokost
• 6 middag
• Color Line Sandefjord - Strømstad
• Båttur på Telemarkskanalen
• Entreer og utflukter som beskrevet

6 DAGER kr 8.750,-
Tillegg enkeltrom hotell kr 2.400,-

Avreisedato: 1.11
Avreisetidspunkt: Alt. 3,  side 2
Prisen inkluderer:
• 2 hotellovernattinger
• 2 frokost
• 3 middag
• Dagspass på Rakfiskfestivalen

3 DAGER kr 3.440,-
Tillegg enkeltrom hotell kr 770,-

Dag 6: Karlstad - Trøndelag 
Vi kjører nordover langs Klaraelven og 
kommer inn til Trysil. Videre nordover 
gjennom Engerdal og langs Femunden 
frem til Røros hvor turens siste middag 
inntas. Retur til Trøndelag på kvelden.

Norsk Rakfiskfestival er en matfestival for rakfisk som avholdes første helg i november hvert 
år. Festivalen startet i 1990 med et lite rakfisklag med 34 entusiaster. Den har blitt en årlig 
tradisjon med bortimot 40 000 besøkende og det selges ca. 15 tonn rakfisk. Festivalen frem-
mer norsk matkultur, spesielt rakfisk fra Valdres. I den tradisjonelle rakfiskløypa er det over 
100 utstillere fra hele Norge. Man kan smake og kjøpe med seg rakfisk og andre hjemmelagde 
matprodukter. På turen bor vi på Radisson Blu Mountain Resort på Beitostølen.

Dag 1: Trøndelag - Beitostølen 
Avreise fra Trøndelag på morgenen. Vi 
kjører E6 sørover mot Dombås og Sel 
hvor vi tar vegen til Vågå og kjører over 
Valdresflya til Beitostølen for middag og 
overnatting på Radisson Blu Resort.

Dag 2: Beitostølen, Fagernes 
Vi oppholder oss på Rakfiskfestivalen på 
Fagernes hele dagen. Det inngår Dagspass 
som gir inngang til Lavvo med humor og 

musikk, rakfiskteltet hvor man kan smake 
på rakfisk. Her kåres årets rakfiskprodu-
sent. Videre inngår inngang til festivalens 
store telt i Fagernesparken med topp un-
derholdning. På sen ettermiddag går turen 
tilbake til Beitostølen.

Dag 3: Beitostølen - Trøndelag 
Avreise fra Beitostølen etter frokost. På 
turen tilbake til Trøndelag inntar vi turens 
siste middag på Oppdal.
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