Den underbart vackra
norska Helgelandskusten
Upplev hav och land i en sagolik skärgård!

Resan går till en mycket
vacker del av Norge, mitt
emellan Trondheim och
Bodö. Våra erfarenheter
sedan tidigare resor är
verkligen positiva.
Det ÄR vackert och
mycket intressant.
Somliga säger att just
Helgelandskusten är det
vackraste som Norge har.
Det vill inte säga lite, för
Norge har mycket som
konkurrerar om den
titeln.

Dag 1: Avresa enl schema
Vi följer Norrlandskusten
uppåt. Vid Höga Kustenbron njuter vi av utsikten. Vi
bor i natt mitt inne i centrala

Torghatten
Utsikt mot Lovund och Traena

Umeå på Scandic Hotel
Plaza. Middag.
Dag 2: Vi åker den Blå
vägen utefter Umeälven.
Kraftverken avlöser varandra. Vägen går förbi
Lycksele, Storuman och
Tärnaby. Vi passerar riksgränsen och kommer till
Nordland Fylke. Scandic
Hotel Meyergården i Mo i
Rana. Middag.

Dag 3: Idag börjar vi vår
upptäcktsfärd utefter kustriksväg 17. Från kajen i
Stokkvågen åker vi med
färja ut till ön Lovund. Ön
är ett fantastiskt exempel
på hur en negativ trend kan
vändas i uppgång. Ön är
också känd för Lunnefåglarna som kommer den 14
april varje år för att häcka på
den branta klippan. Vi pro-

Resefakta

Umeå - vi bor mitt inne i
björkarnas stad nära Umeälven.
Den blå vägen - E 12
utmed Umeälven. Lycksele
och Tärnaby är två viktiga
orter utefter vägen.
Dönnesfjellet - en av de
sägenomspunna öarna i
skärgården.
Kystriksvegen - anses vara
nummer 101 av världens
vackraste vägar.
Trondheim - sjöstaden med
den pampiga Nidarosdomen.
Dovrefjell - myskoxarnas
rike.

menerar ca 750 meter till
Lovund Rorbu & Hotell. En
god lunch serveras medan
vi njuter av utsikten mot
ögruppen Træna. De som
gärna går lite extra kanske
besöker Lovundfjellet och
kollar in Lunnefåglarna på
klipphyllorna. Huvudsaken
att vi är på plats när färjan
går tillbaka kl 16. Bussen
har stått kvar i Stokkvågen

Tid: 21-26/8 2017, 6 dagar
Pris: 7 690 :Ingår: resa i bekväm buss, del i dubbelrum, 8 färjningar
i Helgelands skärgård, 5 frukostar, 5 middagar, 1 lunch,
guidning i Dönnes kyrka och Nidarosdomen.
Tillkommer: ev. reseförsäkring, övr. entréer och
måltider, enkelrumstillägg 1.445:-

Bergskedjan "De sju systrarna nära Sandnesssjön. Nedan till höger bron till Sandnesjön och "Vindarnas Hus"

under tiden för vår utflykt.
För den som vill slippa gå
beställer vi hämtning med
bil till och från hotellet som
var och en betalar själv. Från
Nesna tar en färja oss över
till Levang och vi fortsätter
till Sandnessjöen där vi bor
på Scandic hotel Syv Søstre.
Middag.
Dag 4: Det blir flera turer
med färjor idag. Här ute
kallas det för "Øyhopping".
Först till ön Dönna. Vi guidas
i Dönnes kyrka och mausoleum. Dönnes gård har
varit ett maktcentrum under
århundraden. Vi tar färjan
tillbaka till Sandnessjöen och
följer bergskedjan "De syv
søstrar" söderut. Ända ute
på Tjötta åker vi med färjan
över till Forvika på fastlandet,
med ytterligare en färja över
Velfjorden till Horn. Nu är vi
strax i Brönnöysund och vårt
mål är den berömda Torghatten. Här stannar vi för fika
och fotografering. Nu återstår
endast 1 timma till dagens
mål, Sömna Kro och Värdshus, för middag och övernattning.
Anslutningsschema:		

Dag 5: Strax efter det vi
startat dagens etapp färjar
vi över Bindalsfjorden Vennessund-Holm. Genom
ett sönderskuret landskap
förbi Heilhornet mot Høylandet. Från Grong följer
vi E6:an mot Trondheim.
Vi får en guidning i kyrkan,
såvida ingen gudstjänst
pågår just då. Resan fortsätter söderut till Oppdal
där vi övernattar på Skifer
Hotel. Middag.
Dag 6: Efter frukost färdas
vi söderut via Dovrefjell.
Kanske får vi syn på
flocken med myskoxar
som håller till uppe på fjället. Vi stannar till vid Sohlbergplassen i Rondane för
foto. Ovanför Lillehammer
spanar vi in hoppbacken.
Vi följer sjön Mjösa söderut. Lunchpaus t. ex. i
Rudshögda.
Vi åker vidare mot Charlottenberg och Karlstad,
troligen är vi där ca 17.00.
Resan avslutas i Vintrosa
och Örebro.

Nybble, Palm & Gyll. Utomhusparkering finns.
Örebro, Klostergatan 35
Arboga, Statoil, Bensingatan
Köping, ”Skinngubben”
Västerås, Järnvägsstationen
Enköping
Uppsala

"Dönnamannen" vilar sig

Ungefärliga hemkomsttider:

7.00
7.30
8.00
8.15
8.40
9.30
10.30

Örebro, Fredsgatan
19.00
Nybble, Palm & Gyll
18.30
Karlskoga busstation
18.00
Kristinehamn busstation
17.40			
Karlstad, Drottninggatan
17.00
Avstigning även på mellanliggande orter på förfrågan

Resan börjar och slutar i Närke. Vi erbjuder parkering och ger gärna tips om hotell för övernattning för dem som kommer långt
ifrån. Om Du bokar tåg- eller bussbiljett, välj ombokningsbar biljett eftersom vi ej kan garantera hemkomsttiden.

Företagspresentation
Palm & Gyll är en bussfirma som startades 1948 med skolskjuts- och taxiverksamhet.
Verksamheten består idag av beställningstrafik, konsert- och teaterresor,
dagturer till Stockholm samt flerdagars turistresor. Sedan 1991 äger och
driver Palm & Gyll också Continent Touring.
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