
Beitostölen 

BESKRIVNING

Beitostölen - fjället brinner

5 dagar

En resa genom berg och dalar i intensiva höstfärger

som får fjällen att &rdquo;brinna&rdquo;. Om Norge är

vackert på sommaren så är det inget mot hösten när

alla starka rödgula färger omger oss. På den här resan

åker vi på smala, slingrande vägar och får fantastiska

vyer. Det blir även möjlighet att besöka en stavkyrka

och se OS staden Lillehammer.

RESEFAKTA

Enkelrum: 1500:-

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss. Övernattning i dubbelrum

med dusch och wc. Halvpension, d.v.s. middag dag ett

t.o.m. frukost dag fem. Utflykter, entré till ett

hembygdsmuseum och vägavgifter enligt program.



Dag 1 – Hemorten–Beitostölen

Med start från våra hemorter på morgonen åker vi norrut längs västkusten och in i Bohuslän. Uppehåll görs för kaffe och

mat längs vägen. Vid Svinesund passerar vi gränsen mot Norge. Via Oslo och vackra Ringerike kommer vi upp till

Fagernes. Här viker vi av från E16 och fortsätter på en mindre väg upp mot fjället. Målet är Beitostölen, en liten by på

900 meters höjd med en bedårande utsikt. Här uppe på fjället ska vi bo fyra nätter på Radisson BLU Mountain Resort.

Cirka 75 mil.

Dag 2–4 – Utflyktsdagar

Vi bor sagolikt vackert och utanför knutarna väntar storslagen natur och intressanta utflyktsmål. Ett av dessa är den

fantastiska heldagsturen som tar oss runt Jotunheimens storslagna fjällmassiv. Vi kör norrut genom Jättens fjäll som

även innefattar landets högsta berg Galdhöpiggen. Vi gör ett stopp vid stavkyrkan i Lom och når vägens högsta punkt

på över 2000 meters höjd. Sen tar vi oss sakta neråt på serpentinvägar mot Sogndal och den vackra Sognefjorden. Vi

tar färjan över fjorden och klättrar upp igen på andra sidan. Vi ser hur Övre Årdal blir mindre och mindre ju högre upp vi

kommer. Turen fortsätter sedan över det kala Tyinfjället ner längs Vangmjösa och tillbaka till Beitostölen igen.

En annan tur går österut till OS staden Lillehammer. Vi reser längs floden Etna över fjället till den vackra staden

Lillehammer. Här ser vi hur man använder OS arenorna i dag samt njuter av utsikten från hoppbacken. Det blir också fri

tid på stan för shopping och egna strövtåg.  

Vi gör även en kortare utflykt som går över vårt närmsta fjäll, Slettefjell. Vi gör här ett stopp vid önskerösen på vägen ner

igen. Färden fortsätter sedan längs den vackra Slidrefjorden ner till Fagernes där vi har eftermiddagen fri till shopping

och egna strövtåg. På kort promenadavstånd från centrum finns exempelvis Valdres Folkemuseum med sina 70 hus

från 1200–1900-talen och intressanta samlingar. 

Dag 5 – Beitostölen–Hemorten

Efter frukost är det dags att ta farväl av Beitostölen. Vi färdas söderut genom det vackra ”brinnande” landskapet via Oslo

till Svinesund, där vi gör lunchuppehåll. Med stopp för kaffe går färden vidare söderut längs västkusten och via Göteborg

till Skåne. Cirka 75 mil.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


