
POST RIDE 2020
28. - 30. JUNI 

Vi håper dere vil bli med på denne 
Postride turen, men det er begren-
set med plasser, så ikke vent for 
lenge med å bestille.
Har du spørsmål? Kontakt Terje 
Brattestå på tlf  901 66 066 eller 
terje.brattesta@gmail.com

En vakker reise 
gjennom Vestfold og 

Telemark

Priser:
Sjåfør i dobbeltrom:   Kr. 4900
Passasjer i dobbeltrom:  Kr. 3900
Sjøfør i enkeltrom:   Kr. 5600

Prisene inkluderer: 

• 2 overnattinger med frokost
• 2 middager (drikke ikke inkludert)
• 3 lunsjer (mineralvann kommer i tillegg)
• Bensin på turen. Alle må starte med full  
 tank på egen kost.
• Guiding Dalen hotell og Vemork
• Følgebil med reservesykkel



Velkommen til Post Ride 2020
Som en fin avslutning på treffet legger vi opp til en 
kjøreopplevelse for å vise dere et snitt av Chapter South 
East sitt område. Vi starter med indre bygder i Vestfold 
og Telemark, videre langs Sørlandskysten inn i Agder, 
over heier, gjennom daler og over fjell. Vi har også lagt 
inn litt historisk påfyll og severdigheter under turen.
 
Turen er lagt opp til 3 dager med dagsetapper på 250 – 
300 km totalt ca. 850km. Det er satt av god tid til stopp 
og sosialt samvær.

Mandag 29.
Kl. 09:00 Etter en god frokost legger vi kursen vestover 
langs RV 42, gjennom vakker natur i Telemark, til Evje 
i Setesdalen. Her legger vi kursen oppover en av Norges 
vakreste daler. Etter lunsjstopp tar vi av fra Setesdalen 
og kjører over til Dalen i Telemark. Dalen er sentralt i 
Telemark og vestlig endestasjon av Telemarkskanalen. 
Her skal vi overnatte på historiske, ærverdige Dalen Ho-
tell. Før middag får vi en historisk fortelling om hotel-
lets historie. Dagen avsluttes med 3 retters festmiddag.

Tirsdag 30.
Kl. 09:00 Vi setter kursen nordover mot Rauland og 
videre til Rjukan, hvor vi tar en avstikker til Vemork. 
Vi kjører over det spektakulære juvet under Rjukan-
fossen. På Vemork får vi kort fortelling om tungt-
vannsaksjonen og en visitt på museet. Etter dette 
blir det servert lunsj på kafeen. Etter dette kjører vi 
gjennom Rjukan og tar turen over fjellet rett under 
Gaustadtoppen, Telemarks høyeste fjell 1881 moh. 
Videre gjennom Notodden, forbi Kongsberg og ned 
til Larvik (ferge til Danmark) og så via Sandefjord 
(ferge til Sverige) til Tønsberg.

Søndag 28.
Kl. 10:00 Vi starter fra treffhotellet i Tønsberg. Kjører 
nordover i indre Vestfold til Vivestad, hvor vi tar over 
til Lågendalen, Numedalslågen er Norges nest lengste 
elv og en av de bedre lakseelver i Norge. På Steinsholt 
tar vi over til Skien i Telemark og kjører derfra mot 
Drangedal, herfra tar vi ned mot idylliske Kragerø, 
hvor det blir servert lunsj. Etter en god lunsj i sjøkanten 
følger vi kystveien sørover forbi Risør, gjennom Tve-
destrand og Arendal til Fevik, hvor vi skal overnatte på 
Strand Fevik Hotell. Felles middag ca. kl. 20:00


