
Geirangerfjorden och Flåmbanan

BESKRIVNING

Geirangerfjorden och Flåmbanan

5 dagar

En underskön resa i ett oemotståndligt Norge. Här bjuds

det på höga fjäll, djupa fjordar, silverblanka sjöar och

mäktiga vattenfall. Vi åker tåg med Flåmbanan på en av

världens vackraste tågsträckor och kryssar genom den

sagolika Geirangerfjorden!

RESEFAKTA

Enkelrumstillägg: 2010:- 

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Övernattning i dubbelrum med dusch och wc.

Halvpension, dvs middag dag ett tom frukost dag fem.

Reseledare. Färjeavgifter. Utflykter enligt programmet.

Tågresa på Flåmbanan T/R. Båttur mellan Ålesund och

Geiranger.



Dag 1  Hemorten - Hamar

Vi reser upp längs den svenska västkusten och når efter lunch Svinesundsbron och den norska gränsen. Vi tar oss

genom Oslo och kör längs den vackra sjön Mjösa upp till Hamar där övernattning och middag väntar. Cirka 65 mil.

Dag 2  Hamar-Ålesund

Efter frukost kör vi vidare norrut förbi OS staden Lillehammer. Vi siktar bland annat hoppbacken där man höll OS

invigningen 1994. Vi kommer sedan in i Gudbrandsdalen där den sköna grönskan speglar sig i det klara, stilla vattnet. Vi

för ett stopp vid Trollväggen, som har Europas största lodräta stup (1000 m) och är ett paradis för alla alpinister och

fallskärmshoppare. Färden går sen ut till kusten vid Åndalsnes och följer denna upp till Ålesund som är Norges största

fiskestad och breder ut sig över tre öar. Här ska vi bo en natt och äter även en gemensam middag.

Dag 3  Ålesund-Geirangerfjorden-Laerdal

Framför oss ligger ännu en fantastisk dag. Idag ska vi göra en oförglömlig resa på ”Kungen av fjordar”, som

Geirangerfjorden brukar kallas. Vi får bland annat se de imponerande vattenfallen Sju systrar, Friaren och Brudslöjan

när vi kryssar fram genom den smala fjorden på vår väg in till Geiranger. Hit söker sig hundratals kryssningsfartyg varje

sommar. Här går vi av båten och på vår väntande buss. Nu ska vi köra på vägar på över 2000 meters höjd. Här uppe i

bergen ligger bland annat Loms vackra stavkyrka. Vi avslutar dagen med att klättra neråt på smala serpentin vägar till

nästa fjord Sognefjorden. Längs den kommer vi att bo nästa natt på Quality Hotel Sogndal. Cirka 37 mil.

Dag 4 Laerdal- Noresund

Vi börjar dagen med att gå under jorden och köra genom den långa tunneln som leder oss bort till Flåm. Här stiger vi

ombord på Flåmbanan för att resa den vackra tågsträckan upp på berget riktning Myrdal. Det är kanske världens

vackraste tågsträcka och en otrolig naturupplevelse. För att hinna smälta alla intryck åker vi samma väg tillbaka med det

anrika tåget. Färden fortsätter sedan med vår buss igen på den vackra fjällvägen över Hallingskarvet-platån in in

Hallingdalen där flera av Norges bästa skidorter ligger. Målet för dagen är Noresund där vi ska bo vår sista natt

tillsammans. Dagen avslutas med middag på hotellet. Cirka 30 mil.

Dag 5  Noresund - Hemorten

Då styr vi åter kosan söderut. Vi tar oss ner mot den svenska gränsen. Därefter är det Bohuslän och Halland som gäller

när vi efter helt fantastiska naturupplevelser i Norge tar oss ner till Skåne igen.  Cirka 65 mil

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:

2023-07-03 9 995 kr

2023-08-14 9 995 kr


