et

Notodden/østland

/østlandet

MÆL STASJONSOMRÅDE
Håkanesvegen 109
3658 Miland
Åpningstider Mæl stasjon
og fergeleie:
18. juni-14. august
Hver dag: 11.00-18.00
Omvisninger på Mæl stasjon
og D/F Ammonia:
Daglig hver time fra kl. 09.30
Billetter kjøpes på stedet
og på nia.no.
Rutetider tog:
21. juni-11. august
Fra Rjukan stasjon til Mæl stasjon:
Tirsdag og torsdag kl. 11.00
Fra Mæl stasjon til Rjukan stasjon:
Tirsdag og torsdag kl. 14.00
Togturen tar 45 minutter hver vei.
Les mer på nia.no

Kontakt oss:

Norsk Industriarbeidermuseum
Vemork, 3660 Rjukan
Telefon: 35 09 90 00
E-post: post@nia.no
Nettsted: nia.no

Rjukanbanen,
en del av:

nia.no

Foto: Tomasz Wacko/NIA

RJUKANBANEN

RJUKAN STASJONSOMRÅDE
Såheimsvegen 30
3660 Rjukan

Foto: Breakfast

PRAKTISK
INFO

En historisk rundtur
i majestetisk natur

Nyt Mæl

Her tusler du ikke
bare rett inn i historien,
du kan sette deg på
perrongen og kjenne
verdensarven på
kroppen.

Besøk Tinnsjøens
dronning
Dampferga Ammonia
er et imponerende
skue. Gled deg til å
mønstre på.

En mektig opplevelse.
Selv fra bryggekanten.

Bli med på
omvisning

Togturen tar 45 minutter
hver vei.

Se M/F Storegut

Hver dag i sommer er
det omvisning på Mæl
stasjon. Du får også
stige om bord i D/F
Ammonia.

Foto: Bjørn-Owe Holmberg

Bli med på en historisk
sjarmøretappe fra
Rjukan eller Mæl
stasjon. Spennende for
både store og små.

Hver tirsdag og torsdag kan
du entre veterantoget og
bli med på en historisk reise
gjennom flott kulturlandskap
mellom industribyen Rjukan
og den tindrende Tinnsjøen.

Helt vest ved Tinnsjøen
ligger Mæl. Et intakt
stasjons- og fergeområde
som strekker seg over 850
meter, og i dag er en fredet
kulturarvpark. Opplev de
særegne bygningene,
historiske gods- og
passasjervognene og
sagnomsuste Tinnsjøfergene
på nært hold.
På Mæl stasjon ligger
også en koselig kafé
og museumsbutikk.
Mæl stasjon og fergeleie
er åpent hver dag fra
11.00-18.00.
For den fulle opplevelsen
anbefaler vi en tur med
toget fra Rjukan stasjon.

HISTORISKE
MÆL

Ta veterantoget

Rjukanbanen ble bygget av
Norsk Hydro, åpnet av Kong
Haakon i 1909 og har satt
sitt preg på både mennesker,
samfunnet og omgivelsene.

Foto: Hydro/NIA

Bli med på en reise i verdensarven.
Stig om bord i det historiske toget på
Rjukan eller Mæl stasjon, og tøff deg
gjennom norsk historie, krigsfortellinger,
ingeniørkunst og verdensarv.

RJUKAN			BANEN

PÅ SKINNER
GJENNOM NORSK
HISTORIE

