
 

 

 
VISIT TELEMARK AS Uniongata 18 

Kunnskapsverkstedet 

N – 3732 Skien 

Tel. +47 35 90 00 20 

info@visittelemark.no 

visittelemark.no 

 

Telemark. Ett reisemål. Tusen muligheter.  

 
2015 blir spennende for besøkende til Telemark. I tillegg til å oppleve populære etablerte attraksjoner 

som Bø Sommarland, Telemarkskanalen, Gaustatoppen, Kragerøskjærgården og 

Vemork/krigshistorien, har vi flere interessante nyheter som åpning av porselensmuseum med 

moderne teknologi i Porsgrunn og etablering av klatrepark med flere enn 90 klatreapparater i Bø. 

Notodden har også mye å by på nå med det nye Bok- og blueshuset, og vi venter i spenning på 

sommerens avgjørelse om UNESCOs Verdensarvliste hvor Notodden sammen med Rjukan har en 

sterk søknad. Nå i vintersesongen minner vi om at Telemark er Norges største skiregion med åtte 

skisentre på et heiskort. Gautefall skisenter har i år ny 6-seters stolheis.  

Nå i januar har Visit Telemark for 2015 lansert «Telemark Miniferie». Dette er et tilbudskonsept som 

svar på trendene vi ser hvor mange ønsker både fleksibilitet og sammensatte pakker. Her kan du lage 

din egen miniferie i Telemark ved å sette sammen din egen kombinasjon med to overnattinger på 

utvalgte hotell og en rekke av attraksjoner/aktiviteter til en god pris.  

Les mer om Telemarks tusen muligheter under og kontakt markedssjef Håkon Nordby i Visit 

Telemark for mer informasjon: haakon@visittelemark.no, tlf: 90959541. 

Nyheter i 2015 

Nyhet! Høy & Lavt Klatrepark etableres ved Bø Sommarland 

Allerede i juni 2015 vil klatreparken være naturlig innhold i 

skogen rett ved Bø Camping og Bø Sommarland. Det forventes 

10 000 besøkende i åpningssesongen 2015. Over 90 

klatreapparater, høyeste tårn på 30 meter, aktiviteter også for barn 

fra 2 år og kun 500 meter til Bø Sommarland. Les mer i vedlagte 

pressemelding eller her 

 

 

 

 

Nyhet! Telemark Museum åpner 

Porselensmuseet Porsgrund, 4. mars 2015 

Museet forteller porselensfabrikkens historie 

gjennom moderne teknologi, men også ved hjelp av 

rundt 1 000 gjenstander som blir vist. Museet ligger 

i de gamle fabrikklokalene til Porsgrunds 

Porselænsfabrik i Porsgrunn, og er lokalisert 

sammen med den siste produksjonslinjen fabrikken 

har, og PPs fabrikkutsalg. Les mer i vedlagte 

pressemelding og her 

 
 

mailto:haakon@visittelemark.no
http://www.midt-telemark.com/aktiviteter/klatrepark
http://telemarkmuseum.no/museum/porselensmuseet-porsgrund
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Nyhet! Notodden og Rjukan på UNESCOs verdensarvliste 

Sommeren 2015 blir det avgjort om industrihistorien på Notodden og 

Rjukan kommer på UNESCOs verdensarvliste. På Notodden ved 

Tinfos Kraftstasjon ligger Telemarksgalleriet og Lysbuen hvor du kan 

lære om hvordan Sam Eide revolusjonerte verdens matproduksjon, og 

på Vemork ved Rjukan får du oppleve arbeidernes hverdag på 

anlegget. 

 

Nyhet! Interaktiv museum om krigshistorien på Vemork 

Et besøk til Vemork ved Rjukan er høyaktuelt i år som NRKs TV-

serie har slått seerrekorder. I Norsk Industriarbeidermuseum på 

Vemork åpnet de i mai 2014 en ny utstilling som heter “Helter i 

Telemark”. De besøkende gis en flott mulighet til direkte interaksjon, 

refleksjon og fordypning i det historiske materialet fra 2. verdenskrig 

på flere nivåer. Dette er en spennende 

utstilling med lokalt preg. Her 

dramatiseres de fire berømte 

sabotasjeaksjonene mot lokal 

tungtvannsproduksjon, men det legges 

også stor vekt på alle de andre lokale 

aksjonene under krigsårene på Rjukan. 

Utstillingen er multimedial. Den vil gi 

besøkende en unik opplevelse av å være 

en del av hendelsene, og den utfordrer 

besøkende til egen refleksjon rundt hva 

det vil si å være en helt. Les mer 

 

Nyhet! Fornyet vandresti fra Dalen til 

Eidsborg stavkirke 

Opplev både Telemarkskanalen, vandring og 

spennende museum med bygdetun og 

stavkirke! Berglistien mellom Dalen, som er 

endestasjon for Telemaskanalen, og Eidsborg 

Stavkirke ble oppgradert på sensommeren i 

fjor. Følg stien og ta en pause på Ruiplassen 

med fantastisk utsikt (se bildet) før du ender 

opp på Vest-Telemark Museum Eidsborg som 

har nytt museumsbygg ved Eidsborg 

Stavkirke. Museet ble kåret til årets museum 

2012, og nyhet i 2015 er en modell av Telemarkskanalen. Ta også en overnatting på eventyrhotellet 

Dalen Hotel i elegante omgivelser, kåret til Norges beste hotell av tripadvisor i 2013. Les mer 

 

http://vemork.visitvemork.no/helter-i-telemark-ny-krigsutstilling/
http://www.vest-telemark.museum.no/sider/artikler.asp?tittel=VTM-Eidsborg&type=nyhet&mal=nyhet&kat=Eidsborg&bildemappe=Eidsborgweb&submeny=VTM%20-%20Eidsborg&sublevel=1&meny=Norsk
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Nyhet! Ny andelsgård ved Fruktbygda nær Bø 

I Bø og nær fruktbygda åpner Åbø Gård i juni 2015 

med friske økologiske dagligvarer; kjøtt, fisk, brød, 

frukt og delikatesser samt galleri. Dette blir et flott 

tilfang til Fruktbygda som allerede tilbyr både 

fruktgårdsbesøk med gårdsbutikker, vin- og 

ølsmaking, bakerier og flere gallerier. Les mer om 

Fruktbygda i vedlegget. Les mer om Fruktbygda 

 

 
 

Nyhet! Tilrettelagt vandrerute fra Norsk 

Skieventyr i Morgedal og opp til Sondres stue 

Ikke mange vet at Sondre Norheims stue fortsatt 

står oppreist i dalskråningen nær skimuseet i 

Morgedal. Nå er det mulig å ta turen opp fra 

museet, nyte utsikten og drømme seg inn i 

hvordan Sondre kastet seg ned dalene på treski. 

Museet tilbyr også i år aktivitetsrom for barn, der 

man blant annet kan lage sine egne ski. 

 

 

 

Nyhet! Telemark miniferie – velg to overnattinger og to attraksjoner til fast lav pris 

Telemark Miniferie er en opplevelsespakke i Telemark, som den tilreisende selv kan sette sammen til 

fast pris. Pakkene inkluderer to hotellovernattinger, en hovedattraksjon (Bø Sommarland, 

Telemarkskanalen, Klatreparken i Skien Fritidspark samt Wakeboard i Norsjø Ferieland) og en 

tilleggsattraksjon (inngang til Telemarks museumsbygg m.m.) fra kr 1 250,- per voksen og kr 600,- 

per barn. Pakkene bestilles hos Visit Telemark. Les mer på www.visittelemark.no/miniferie  

 

 

 

http://www.fruktbygda.no/
http://www.visittelemark.no/miniferie
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Unike attraksjoner i Telemark 
 

Telemarkskanalen 

Et kanalcruise på Telemarkskanalen er en fantastisk 

opplevelse i et majestetisk naturlandskap. Nyt den rolige 

ferden over vakre vann, opp sluser med steinmurte 

vegger, gjennom trange kanalløp og ved foten av 

stupbratte fjell. Hygg deg med god mat og drikke på en 

av de ærverdige kanalbåtene MS Victoria, MS Henrik 

Ibsen og MS Telemarken. Du kan også utforske kanalen 

til fots, med sykkel, med kano/kajakk eller med egen 

båt. Les mer på www.telemarkskanalen.no  

 

Gaustatoppen/Gaustabanen 

Gaustatoppen er Sør-Norges høyeste fjell, og toppen alle 

kan nå med Gaustabanen som går inne i fjellet.  

Gaustatoppen, som mange mener er Norges vakreste fjell, 

rager majestetisk over Rjukan med sine 1883 m.o.h. Årlig 

tar ca. 40 000 mennesker turen opp på Gaustatoppen for å 

nyte den fantastiske utsikten.  I klarvær kan man se østover 

til grensen til Sverige eller sydover til kysten. Utsikten 

viser over 1/6 av Norge. Uansett vær kan du kjøpe kaffe og 

vafler i turisthytta på toppen. 

 

 

 

Bø Sommarland 

Bø Sommarland har noen av Europas største og 

mest spektakulære vannaktiviteter og er en av 

Skandinavias største vannparker med 

attraksjoner for store og små. Åpent fra 6. juni 

til 16. august. Les mer på www.sommarland.no  

 

 

 

 

 

 

Henrik Ibsen Museum på Venstøp i Skien 

Anlegget består av den fredete hovedbygningen fra 1815, bryggerhus, 

drengestue, låve og stabbur. Gården ligger i et vakkert, gammelt 

kulturlandskap og er omkranset av en engelsk hage med store trær, 

http://www.telemarkskanalen.no/
http://www.sommarland.no/
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lysthus, stier og historiske roser og busker. I hagen har vi også rekonstruert en kjeglebane fra 1800-

tallet til fri benyttelse for besøkende. Les mer 

 

Heddal Stavkirke og Heddal Bygdetun 

I dag er stavkirka i Heddal den største av i alt 28 bevarte 

stavkirker i Norge. Heddal stavkirke er bygd i to høyder 

som gjør at den når hele 26 meter over bakken. Den er 20 

meter lang og 16 meter bred. Både skip og kor har 

innvendige staver som utgjør den bærende konstruksjonen. 

Men det er mer å oppdage her; mange får ikke med seg 

flotte Heddal Bygdetun som ligger cirka 300 meter fra 

Heddal Stavkirke. Bygdetunet består av en samling 

verneverdige bygninger og inventar helt fra middelalderen 

og opp til 1930. Gå på Kulturstigen – en kultursti der 

besøkende via elektroniske informasjonspunkter kan 

oppleve stavkirkeområdet – og opp til bygdetunet. Oppe på 

utsiktsplassen Sjåberg står granittobelisken av Knut Hølje 

Odden, reist her i 2008.  På benkene her kan en på 

mobiltelefon eller iPad lytte til sagnet om hvordan 

stavkirken ble bygd, fortalt på heddalsdialekt av Olav Sem. 

 

Andre nyheter forrige år  
Hardangervidda Nasjonalparksenter 

Ny interaktiv utstilling om natur og 

villreinen. Hardangervidda 

nasjonalparksenter åpnet 14. august 2013 

med en interaktiv utstilling om natur og 

villrein i nye lokaler på 600 m2 i en 

moderne bygning med utsikt mot Møsvatn. 

Utstillingen er blitt svært godt mottatt og er 

blitt belønnet med to internasjonale priser. 

Utstillingen omfatter hele 22 interaktive 

innstallasjoner, alle på norsk og engelsk, 

minikino med kortfilmer av Arne Nævra. 

En egen fransk grotte med originale redskap/gjenstander laget av villreinbein for mer enn 17 000 år 

siden i det sørlige Frankrike, med mer. Les mer 

 

Ta Krossobanen opp til ny restaurantbygg, Solstien og vandre-/sykkelmuligheter 

Krossobanen er Nordens eldste og mest originale to-tausbane som fremdeles er i regulær trafikk. 

Krossobanen er det raskeste transportmiddel fra det sentrale østlandsområde til Hardangervidda: Kun 

2,5 time fra Oslo til Rjukan. Utsikten under turen er bare enestående – og går du noen trappetrinn opp 

til utsiktsplattformen på øvre stasjon – ja da blir utsikten enda mer formidabel. Hele Vestfjordalen, 

http://telemarkmuseum.no/museum/henrik-ibsen-museum
http://hardangervidda.com/Hardangervidda-nasjonalparksenter
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Gaustatoppen, Gausdalen og områdene for tungtvanns-sabotasjen på Vemork, ligger innenfor ditt 

synsfelt. Ta en kaffe i det nye moderne cafébygget som åpnet på toppen i fjor (Gvepseborg). Etter en 

20-25 min. tur på "Solstien" er man oppe på selve Hardangerviddaplatået på 1 100 moh. 

Hardangervidda er Europas største fjellplatå på 8,6 mill. da. Les mer  

 

DuVerden sjøfarts- og vitensenter 

Porsgrunn fikk i fjor sitt «Tekniske museum» for 

barn og voksne. Telemark har lange skips- og 

sjøfartstradisjoner. Besøker du det nye Du Verden 

sjøfartsmuseum og vitensenter i Porsgrunn, kan du 

blant annet føle sjøsyke, være kaptein på en 

skipssimulator og føre et skip fra Langesund inn til 

brygga utenfor Du Verden-bygget. Les mer 

 

 

 

Familiestedet Vrådal med ny golfbane og nye 

vandrestier 

Vrådal fikk i fjor en ny golfbane på Fossøy 

omringet av skog, fjell og vann. Vil du ha et 

avbrekk reis en tur med MS Fram på innsjøen 

Nisser og Vråvatn eller ta en vandretur til 

Venelifjell og Hægefjell. Quality Straand Hotel & 

Resort som har vært i kontinuerlig drift siden 

1864 i turistbygda Vrådal er et flott utgangspunkt 

for opplevelser i hele Telemark.  

 

 

 

Telemark Superski tilbyr ett heiskort til 8 

skisentre og lodder ut fri bruk av Range 

Rover 

Skidestinasjonene i Telemark tilbyr tilgang 

til 8 skisentre på ett heiskort. Telemark er 

Norges største skiregion. Dersom forholdene 

skulle være dårlige i et anlegg eller man 

ønsker variasjon er det bare å sette seg i bilen 

og prøve et av de andre anleggene i 

Telemark. Avtalen dekker skianleggene på 

Gautefall med ny 6-seters stolheis, i Vrådal, 

på Lifjell, på Haukelifjell, i Rauland og på 

Gaustablikk. I år vil skidestinasjonene lodde 

ut fri bruk av en Range Rover Evoque. Les mer på www.telemarksuperski.no  

http://krossobanen.no/
http://du-verden.no/
http://www.telemarksuperski.no/

