
Lengde. Distance: 
Sykkel/Bike 23km. Båt/Boat 26 km.  
Tid. Duration: 
5 t/h.
Stigning. Gradient:
210 m. 
Vanskelighetsgrad. Difficulty:                       
Middels. Intermediate.
Underlag. Surface: 
Asfalt, grus. Asphalt, gravel.

Sykkelruta er beskrevet fra Norsjø hotell, men kan også startes 
fra Norsjø Ferieland eller direkte på kanalbrygga på Akkerhaugen. 
Denne turen tar deg på en spennende kanalbåttur, du får oppleve 
slusing på Telemarkskanalen og du sykler gjennom et av landets 
rikeste fruktområder. Vi anbefaler at du tar deg god tid på turen og 
nyter mer enn du yter. Fruktbygda ligger i all hovedsak i Sauherad, 
men strekker seg også inn i Nome og Bø. Her er det 700 000 
frukttrær og flere av produsentene tar pallplasseringer i de årlige 
kåringene av Norges beste fruktbaserte drikker. Du kommer gjen-
nom Ulefoss, Eidsfoss, Vrangfoss og Lunde sluser. 
Da Telemarkskanalen sto ferdig i 1892, ble den ute i Europa 
regnet for verdens åttende største underverk. God sykkeltur og nyt 
opplevelsen!

Frukt- og sluseruta

Explore luxuriant landscape and majestically engineering on your 
bike and by boat on this tour that takes you through the heart of 
Fruktbygda and the Telemark Canal. 
 
This tour has three possible starting points;  Norsjø Hotel, Norsjø 
Ferieland or directly of the dock at Akkerhaugen where a boat trip 
on the Telemark Canal will take you through the most spectacular 
locks of the canal; Ulefoss, Eidsfoss, Vrangfoss and Lunde.  The 
Telemark Canal connects the coast of Telemark with the innland 
areas through eighteen locks and was called the «eighth wonder» 
when it was completed in 1892.  Disembarking in Lunde you will 
ride through one of Norways main fruit growing areas 
containig over 700 000 fruit trees from where its farmers are 
producing award- winning agricultural products. We would 
highly recommend a «slow travel» approach when planning this 
ride. Your senses will award you!
 
Please note: make sure to make reservations for your bike when 
you book the boat trip.
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Frukt- og sluseruta

Sykkelrute. Cycle route.
Riksvei. Classified road.
Fylkesvei. County road.
Kommunal vei. Local road.
Privat vei. Privat road.
Traktorvei. Dirt road.
Severdighet. Place of interest.
Spisested. Restaurant.
Badeplass. Outdoor bath.
Turistkontor.Tourist office

Ekvidistanse 20 meter

1. Norsjø hotell. Start. Sykler til utleie. Hotel, 
Bike rental.
2. Kanalbåten M/S Telemarken. The Canal 
boat M/S Telemarken.
3. Lunde sluse. Her snur M/S Telemarken. 
Lunde lock. End of the Canal boat tour.
4. Villa Lunde. Konsertsal og kunstsalong. 
Concert hall and Art shop.
5. Årnes kafeteria. God hjemmelaget norsk 
mat. Åpen 365 dager i året. Home made 
Norwegian food. Open all year.
6. Gvarv frukt og bær. Gårdsbutikk med 
steinovnsbakeri. Farm shop with Stone oven 
bakery.
7. Gamlegata på Gvarv.  Hus i sveitser-, 
empire-, og jugendstil. Gvarv Bakeri. The old 
street in Gvarv. Historical houses.
8. Lindheim frukt og ølkompani. 
Gårdsbutikk med salg av frukt, eplemost, bær 
og øl. Beer brewery, Fruit farm and 
Farm shop.
9. Galleri Nyhuus. Kunstutstillinger og selv-
betjent gårdsbutikk. Art exhibitions and self-
service Farm Shop.
10. Nes kirke. Langkirke fra år 1180. 
Omkranset av frukthager så langt øyet kan se. 
Flott utsikt over Norsjø. Beautiful old Church 
surrounded by orchards. Fantastic view.

Du kan ha med sykkelen på båten, husk å 
oppgi dette i bookingen. Book a ticket for you 
and your bike at www.norsjohotell.no.

Åpningstider og info hos aktørene, Opening 
hours and information. www.fruktbygda.no. 


