
 
 

 

 
Invitasjon til tur med Fjellvåken på Møsvatn og 

overnatting på Rauland høyfjellshotell 
 

 
Vi i Norske trevarer Telemark har gleden av å invitere til sommertur  
til Rauland høyfjells hotell og høgfjellscruise med Fjellvåken på møsvatn.  
. 

 
Fredag 19.08.22 til søndag 21.08.22 

 
. 
Opplev en av Norges vakreste høgfjellscruise! 
MB Fjellvåken tar oss ifra Skinnarbu til Mogen over Møsvatn. 
 
Turen over Møsvatn tar ca 1,5 time. På disse 4 mila passerer katamaranen 
fjellgårder og vakkert terreng. Folka langs Møsvatn bur i et veglaust samfunn, og di 
er isolerte under islegginga og issmeltinga. 

 

På ein strålande sommardag er turen med M/B Fjellvåken II på Møsvatn 918,5 m.o.h. 
en unik opplevelse 

Når vi ankommer  Mogen 
Turisthytte får vi servert et godt 
måltid basert på tradisjonsmat og 
lokale råvarer. 

 

 

 

 

Rauland høyfjellshotell sørger for 
overnatting og mat for oss. 
Det blir buffe på fredags kveld, frokost 
lørdag morgen, middag lørdags kveld 
og frokost  igjen på søndag. 

 

 

 



 
 

Fredag 19.08.22 

Buffe – kl 19.00  

Lørdag 20.08.22 

Frokost kl 07.30 

Avreise buss til møsvatn/skinnarbu kl 08.30. 

MB Fjellvåken går 09.30. 

Ankomst Mogen kl 11.00 

Lunsj på mogen kl 12.00 

MB Fjellvåken retur fra Mogen 15.30. 

Retur til Rauland med buss kl 17.00 

Middag på hotellet kl 19.00’ 

Søndag 21.08.22 

 Frokost. 

 
 
Om du eller dere ikke har anledning til og delta på hele arrangementet så er det 
hyggelig om dere har anledning til og bli med på noe. 
 
Pris pr pers/pr natt i dobbeltrom inkl middag og frokost 1460,- 
Pris pr pers/pr natt i enkelt rom inkl middag og frokost 1710,- 
Pris høgfjellscruis inkl lunsj og transport  900,- 
 
Dette blir fakturert til vær enkelt bedrift i forkant av turen. 
 
Vi oppfordrer deg til å ta gjerne flere med fra bedriften.  

 
  

 
Påmelding sendes til post@schiamobelsnekkeri.no innen 10.06.2022 
Hotell og båt må bookes innen denne tid pga stor pågang. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Styret. 
Truls Eilev, Sanna og Christian. 
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