Norge

med Trollstigen, Geiranger,
Loen, Briksdalen, Beitostölen
sig kvar på sluttningarna.
Det blir en resa genom
den gröna Rauma-dalen,
imponerande Trollstigen
och den fantastiska utsikten från Örnesvingen.
Som kulmen på resans

upplevelser får du möjlighet att testa den nya Loen
Skylift och besöka Briksdalsglaciären!
Välkommen till några av
Norges höjdpunkter!
Dag 1: Resan startar från
Örebro enl schema. Resvägen
går via Karlstad, Arvika och
Charlottenberg.
Vi följer Norges största sjö
Mjösa norrut. Gudbrandsdalen
har i alla tider varit en naturlig väg för både kungar och

Resefakta

Mitt i försommaren,
den vackraste tiden av
alla, åker vi till några av
Norges många underbara
platser. Den här tiden
blommar frukträden för
fullt medan snön dröjer

allmoge. Här har flera viktiga
händelser i Norges historia
timat.
Domås ligger på gränsen till
nationalparken Dovrefjell. Här
följer vi Raumadalen i riktning
mot Åndalsnes.
I vintersportorten Bjorli har vi
vårt husrum i natt. Hotel Bjorliheimen har förberett middagen.
Dag 2: Frukosten serveras och
vi far vidare på en ny dagsetapp. Vilken härlig sträcka som
väntar!
Efter någon halvtimma kommer vi till den omtalade, nästan
1.000 meter höga Trollväggen.
Därefter börjar turen på
Trollstigen. Uppe vid utsikten

Uppe på Dalsnibba

Tid och pris:
14-17 juni 2018, 4.990:Ingår: del i dubbelrum, 3 frukostar, 3 middagar, resa i
komfortabel buss, tur med "Trollbil" färjor, färjekryssning
Geirangerfjorden, reseledares tjänster.
Tillkommer: ev. avbeställningsskydd, reseförsäkring,
ev. övr. entréer och måltider, enkelrumstillägg: 1.010:-

tar vi en paus och upplever den storstilade, arkitektritade rastplatsen som byggts här på nationalvägen.
Nere vid fjorden går färjan från Linge till Eidsdal. Vi åker
över Herdals naturskyddade högplatå. Vid Örnesvingen är det
ett måste att stanna för fotografering. Vi hoppas förstås på blå
himmel och glittrande blank Geirangerfjord att se ut över.
Från Geiranger åker vi uppför mot Djupvasshytta. Om vädret
tillåter tar vi också en tur upp till den storslagna utsikten från
Dalsnibba. Vid Langvatnet styr vi mot Stryn och Loen. Vi lämnar tid för uppfärd med fantastiska Loen Skylift. 360 – 390 nok
beroende på antal personer. Ingår inte. Incheckning på Oldenfjord Hotel. Middag.
Dag 3: Först åker vi till Briksdalsglaciären där vi med ”trollbilar” åker fram till glaciären.
När alla samlats igen fortsätter vi mot Stryn och det naturskyddade Strynfjellet.

Vidare mot Lom och dess ståtliga stavkyrka. Om kyrkan är öppen för besökare kan man att gå in där. Ca 50 nok.
Vid det härliga Bakeriet finns möjlighet att köpa en smörgås
och kaffe till lunch. Vi stannar också vid Fossheim Steinsenter
för att beundra de vackra slipade föremålen eller köpa med
något hem.
Via mäktiga Valdresflya reser vi till Beitostölen där Scandic
Hotel Bergo tar emot oss. Ännu en upplevelserik dag är till
ända.
Dag 4 Efter frukosten åker vi mot sydost. Vi kommer åter till
svenska gränsen. Någonstans utefter vägen har vi haft kafferesp.lunchpauser.
Omkring kl 17 är vi i Karlstad för att sedan avsluta resan i
Örebro vid 19-tiden.

"Trollbilar" tar oss de sista kilometrarna fram till utsikten
över Briksdalsbreen
Högt ovan dalen lyfter Loen
Skylift dem som inte är
höjdrädda.
Nedan: bilder från Scandic
Hotel Bergo i Beitostölen

Anslutningsschema:
Örebro Klosterg-Fredsg vid Myrorna
07.00
Nybble Palm & Gyll
07.30
Karlskoga busstn
08.00
Kristinehamn järnvägstationen
08.25
Karlstad Busstationen
09.00
Resenärer från andra orter rekommenderas tåg/Säfflebussen/Swebus/
Länstrafiken till Örebro, Kristinehamn eller Karlstad.
Bil kan parkeras gratis på tomten hos Palm & Gyll i Nybble.
Vägbeskrivning finns att få. 		
Övernattning rekommenderas på Motell Sannakroa 019-29 44 14.
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Verksamheten består idag av beställningstrafik, konsert- och teaterresor, samt en- och
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