Danse- og Hyggetur til Skinnarbu Nasjonalparkhotell
Turkode: 1708
3 dager
Avreise 20. oktober
Skinnarbu
Nasjonalparkhotell
ligger ved Møsvatn ca
1000 moh, og området
er innfallsporten til
Hardangervidda.
Hotellet er omgitt av en
fantastisk natur, med
merkede løyper i et fint
turterreng.

Dag 1
Hjemsted – Skinnarbu
Vi henter våre gjester på strekningen
Skien – Holmestrand og kjører via
Kongsberg og Notodden til Vemork
Industriarbeidermuseum, hvor kampen
om tungtvann fant sted under krigen. Her
skal vi ha lunsj, men også omvisning og
film. Deretter er det kort kjøring til
hotellet.
Ettermiddagen nyter vi på hotellet, og det
blir anledning til å besøke Hardangervidda Nasjonalparksenter og Norsk
Villreinsenter Sør, begge samlokalisert med hotellet og vel verdt et besøk.
Om kvelden er det en utsøkt middag før vårt eget kjente og kjære orkester spiller
til dans og underholdning.

Dag 2
Skinnarbu
Etter frokost er det opp til den enkelte om det passer med en rusletur i det fine
terrenget. For de som syns det passer bedre med en busstur, kjører vi over til
Rauland, nyter naturen og får også litt frisk luft. Lunsj spiser vi på hotellet.
Ettermiddagen benytter vi etter eget hode og er vel forberedt til en hyggelig
kveld med mat og god musikk.
Dag 3

Skinnarbu – Gaustablikk – Gvarv – Hjemsted

Oppholdet på Skinnarbu avsluttes etter
frokost. På hjemturen får vi en fin tur
via Gaustablikk Høyfjellshotell og
Tuddal til Gvarv og Årnes kafe hvor vi
skal spise lunsj. Deretter tar vi fatt på
siste etappe via Skien til
avstigningsstedene,

Pris: Kr 4100,-

Enkeltromstillegg: Kr 600,-

Prisen inkluderer:
Rundreise med buss
2 overnattinger
2 frokoster
Vemorkpakke (Omvisning, film, transport og lunsj)
Entre til Hardangervidda Naturparksenter
2 middager
2 lunsjer i tillegg til Vemork
Utflukt med buss lørdag
Vårt eget orkester fredag og lørdag
Påmelding snarest pr telefon 91133940 eller 33117966
E-post: bjorn@euroreiser.no

