Rjukan-Bergen

Reseledarens favorit:

Högst, längst & djupast i Norge!
Högst belägna
landsvägen,
längsta och&
djupaste
fjorden!
Rjukan,
Eidfjord,
Bergen
Elveseter

Rjukananläggningen

Den forna hansastaden Bergen
sedd från havet.

Rjukan: Den plats där
motståndsrörelsen under kriget
utförde ett sabotage mot tyskarnas
tungvattenanläggning. Här besöker
vi muséet och ser en film.

Utsikt från Fløyen

Hardangervidda Nationalpark, -ett
riktigt friluftsområde ca 1.100 - 1.200
m.ö.h.

Steindalsfossen.

Resefakta

tungvatteranläggningen. Det finns
också utställningar som hör till.		
Dalen är så djup här att man under 5
Vöringsfossen och
Steindalsfossen,-två av flera forsar månader inte ser solen. Ovanför dalen
vakar Gaustatoppen. Innan vi lämnar
som vi träffar på utefter färdvägen.
Utsikt över Vöringsfossen.
Rjukan finns möjlighet att äta något
Bergen: Alltid intressant med
lätt till lunch i deras kafeteria. 		
hamnlivet, de gamla trähusen och
Resan fortsätter via Numedalen.
historien kring fisket.
Vestlia Resort i Geilo hälsar oss
välkomna. Middag.
Längst och djupast: Sognefjorden
är både längst och djupast av
DAG 3: Geilo-Bergen
Norges fjordar.
Efter frukost fortsätter vi
västerut. Den ganska nyöppnade
Högst: Jo, Sognefjellsvägen är
Hardangerfjordbron tar oss över
Norges högst belägna landsväg.
fjorden. Vi följer Fylkesväg förbi
Öystese. Vid Steindalsfossen tar
DAG 1: Örebro-Rjukan.
vi en promenad på stigen bakom
Start enl schema på nästa sida.
fallet. På eftermiddagen kommer vi
Resan går via tunneln under
till Bergen. Här väntar en guide på
Oslofjorden till Drammen. Därefter till oss för rundvandring i centrum. Vi
Kongsberg, Quality Grand Hotel Här ger också tillfälle för dem som så
äter vi middag och vilar gott denna
önskar att åka upp med Flöienbanan.
första natt.
Kostnad enkelresa 45 alt 90 nok t.o.r.
DAG 2: Kongsberg-Geilo.
Vi bor i dag på Scandic Hotel Neptun i
centrala Bergen. Middag
Vi äter frukost och åker sedan till
Rjukan. Det var här i tungvatten–
anläggningen som ett drama
utspelade sig under 2:a världskriget.
Tid: 3-8 aug, 6 dagar Pris: 6.375:"Hjältarna från Telemarken"
Ingår: 5 frukost, 5 middag. Del i dubbelrum, entré till Vemork Industriarbetarsaboterade genom en explosion
muséum med filmvisning, guidning i Bergen.
det som skulle kunnat vara råvaran
till en atombomb. En guide ger
Tillkommer: ev. reseförsäkring, övr. entréer och måltider, enkelrumstillägg
oss en intressant orientering och
1.270:vi ser en film om sabotaget mot

DAG 4: Bergen Sognefjell.
Från Bergen har vi
dryga 2 timmars resa till
Gudvangen. Vi passerar
bl.a. Stalheim som ligger
utefter postrutten mellan
Oslo och Bergen som den
var en gång i tiden. Vi
hoppas på fint väder så
att vi får fota mycket. Kl
12 avgår den anrika färjan
Skånevik från hamnen i
Gudvangen. Den trånga
Näröyfjorden är ett av
UNESCO´s världsarv. Via
Sognefjorden, Norges
längsta och djupaste fjord
anländer vi efter 2½ tim
till Kaupanger. Vi åker
historiska Sognefjellvägen,
Norges högst belägna
landsväg. Bönder i Lom
byggde vägen 1865. Här
njuter man av orörd natur i
Jotunheimens Nationalpark.
Middag och övernattning på
Elveseter eller Leirvassbu
mitt uppe i fjällvärlden.
DAG 4: SognefjelletHamar
I Lom stannar vi vid
stavkyrkan för fotografering.
samt vid Fossheims
Steinsenter. Loms Bakeri är
också känt för sina bakverk
och sin mysiga miljö. Vi
reser mot Otta, gör en tur
upp till skidhopparbacken i
Lillehammer och följer sjön
Mjösa till Hamar. Scandic
hotel är vårt mål denna dag.
Middag.
DAG 5: Hamar-EidsvollÖrebro.
Förmiddagen tillbringar vi
vid Eidsvoll. Det var där
norrmän samlades för att
stifta en egen grundlag
och göra sig fria från flera
hundra års dansk och
svensk överhöghet. Det är
det som firas den 17 maj i
Norge med stor fest över
hela landet.

Stalheimskleiva
Näröyfjorden

Sognefjällvägen
Sognefjorden

Eidsvollbyggningen

Utsikt från Fløyen

Kaffe- och lunchpauser
på hemvägen. Vid
Charlottenberg kommer vi in
i Sverige och räknar med att
vara åter enl schema.

Anslutningsschema:
Utresa
Hem
Örebro Klosterg-Fredsg vid Myrorna 07.00
20.00
Nybble Palm & Gyll
07.30
19.30
Karlskoga busstn
08.00
19.00
Kristinehamn järnvägstationen
08.25
18.35
Karlstad Busstationen
09.10
18.00
Resenärer från andra orter rekommenderas tåg/Swebus/ Bus4you/
Länstrafiken till Örebro, Kristinehamn eller Karlstad.
Bil kan parkeras gratis på tomten vid Palm & Gylls bussgarage i
Nybble. Vägbeskrivning finns att få. Övernattning rekommenderas
på Motell Sannakroa 019-29 44 14.

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.
Information och anmälan:
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