VANDRING I TELEMARK
När hösten gör sitt intåg i den norska fjällvärlden sker en underbar förvandling. De gula och röda
färgerna på träden ger en känsla av att fjället brinner och den friska fjälluften gör att det är en
perfekt tid för vandring.
Engelholms Vandrarförenings långresa 2018 blir till Telemark i Norge. Researrangör
är Rolfs Flyg & Buss.
När:

19 – 24 augusti 2018

Vart:

Rauland, Telemark i Norge

Pris:

6 575,- per person i dubbelrum (vid minst 42 bokade)
995,- tillägg för enkelrum

I resan ingår:

Bussresa tur o retur Ängelholm – Telemarken (ca 11-12 timmar på vardera hållet)



Vid utresan färja Strömstad – Sandefjord
5 övernattningar i dubbelrum på Rauland Högfjellshotell med halvpension.





http://www.visitrauland.com/Aktoer/Rauland-Hoegfjellshotell
Två vandringsgrupper med ledare
4 st lunchpaket att ta med på vandringarna.
Entré och guidning på Industriarbeidermuseet

Övrig information:

Bussresan: Avresa från Ängelholm, polishuset klockan 06:30 samt stadshuset
klockan 06:35.
Hemresan beräknad ankomst till Ängelholm 20:00.
Det kommer att finnas möjlighet att köpa lunch under bussresorna. På utresan
under båtturen och på hemfärden vid Drammen. Även fikastopp kommer att
göras. Naturligtvis kan man även ta med sig egen matsäck.
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Vi kan boka max 23 dubbelrum och 7 enkelrum. De resenärer som vill dela rum
får på egen hand hitta en rumskompis.
Lunchpaketen plockar man själv ihop från frukostbuffén. Lämpligt att ta med



något att packa/förvara i. Glöm inte termos för varm dryck.
Resevaluta: Norska kronor







Anmälan kan göras tidigast måndagen den 5 februari kl. 09:00 på mejl till
evfresor@gmail.com eller i nödfall på telefon till Karin Jonsson på mobil
0709 36 91 17. Sista anmälningsdag 15 juni 2018. Uppge vid anmälan eventuella
allergier eller andra önskemål vad gäller maten. Se även föreningens resepolicy
innan du anmäler dig.
Bokningsavgiften, 200,- per person, och slutbetalning debiteras av Rolfs Flyg &
Buss.

Avbokning
OBSERVERA SÄRSKILDA VILLKOR VID GRUPPBOKNING: Anmälan är bindande och vid
avbokning är det full betalning som gäller. Då vi är en fast grupp har vi möjlighet att ersätta
en avbokad plats med annan medlem eller vän kostnadsfritt fram till 7 dagar innan avresa. Om
ersättare inte finns får den som blir sjuk ett avbokningsintyg från Rolfs Flyg & Buss och kan
sedan kontakta sitt försäkringsbolag eller kortbolag (om resan är betald med Visa eller
Mastercard) för ev. ersättning.

Kort beskrivning av vandringsdagarna
I Telemark finns vandringar som passar både nybörjare och erfarna vandrare.
Vandringarna blir på ca fem timmar per dag och har en höjdskillnad på cirka 100-400
höjdmeter och bedöms som lätta till medelsvåra. För att kunna njuta av vandringarna
är det dock viktigt att man har normal grundkondition och är fullt frisk.
En av dagarna kommer vi att göra ett besök på Industriarbeidermuseet och den dagen
åker vi med kabinlift, Krossobanan, upp på Hardangervidda och vandrar där.
Kostnaden på 150,- för kabinliften ingår inte i priset utan det blir ett tillägg för de
som vill åka med kabinliften. Därför behöver vi veta vid anmälan om du följer med på
detta eller inte. Kostnaden för de som deltar läggs till på slutfakturan. För de som
inte vill åka med kabinliften är den alternativa vandringen ännu inte klar. Även övriga
vandringar är än så länge under planering.
Tips från Rolfs Flyg & Buss
För att vandringarna ska bli lättare kan vi rekommendera vissa hjälpmedel. Alla
resenärer bör använda vandringskängor. Vandringsstavar kan underlätta i många
situationer. Exempel på ytterligare hjälpmedel är ryggsäck, regnskydd, vattenflaska
på minst 1,5 liter och ett enklare medicinkitt med bland annat plåster.
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