Norska fjäll och fjordar
6 DAGAR : Ålesund - Trollstigen - Geiranger - Loen - Briksdal - Flåm - Gudvangen Bergen
Vårt vackra grannland väntar på dig! Tillsammans med vår duktiga guide reser vi från Ålesund till Bergen via
norska fjordar och storslagen natur. Resan börjar i jugendstaden Ålesund och går vidare via slingrande
Trollstigen till Geiranger och utsiktsplatsen Dalsnibba med en mäktig vy över fjällvärlden. Vi får se glaciären
Briksdalsbreen och åka den imponerande Flåmsbanan upp till fjällstationen Myrdal. Tillbaka i Flåm tar vi oss med
båt genom världens smalaste fjord till Gudvangen innan vi avslutar resan i Bergen med de Unescoskyddade
hansakvarteren Bryggen.
QUIZ: Vad kan du om Norge?
Se vår digitala resekväll om resan här.

PROGRAM
DAG 1 - Ankomst Ålesund
Vi ankommer Ålesund och välkomnas av vår svensktalande guide. Staden ligger vackert i det norska kustlandskapet Møre
och Romsdal. Detta landskap bjuder på några av Norges mest dramatiska vyer och här ligger både Trollstigen och den

Unescoskyddade Geirangerfjorden. Innan vi checkar in på vårt hotell åker vi upp till utsiktsplatsen Aksla varifrån vi får en
vy över hela Ålesund och havsbandet. Härifrån kan vi se hur staden, som är byggd på fem öar, ligger skyddad mot havet i ett
band av öar. Vi gör sedan en stadspromenad i denna unika stad som till största del består av jugendbebyggelse. Det är inte
svårt att förstå varför den korats till Norges vackraste stad med de många spirorna, tornen och ornamenten på
husfasaderna. Vi checkar in på vårt hotell och äter en gemensam välkomstmiddag.
Lunch på egen hand, middag ingår.
DAG 2 - Geiranger - Loen
Vi lämnar Ålesund på morgonen och reser med vår bekväma buss inåt landet mot Åndalsnes, som ligger djupt inne i
Romdalsfjorden och är omgiven av mäktiga fjäll. Här viker vi av in på riksväg 63, mot serpentinvägen Trollstigen som
troligtvis är den mest berömda av de norska vägarna. Vi tar oss uppför fjället på 850 meters höjd genom elva slingor och
hårnålskurvor. Vi får en hänförande utsikt och kan se några av Norges häftigaste fjäll omkring oss. Efter lunch åker vi vidare
genom det vackra landskapet mot Geiranger och om vädret tillåter åker vi upp till utkiksplatsen Dalsnibba. Härifrån får vi
en magnifik utsikt över dalen, den Unescoskyddade Geirangerfjorden och de omliggande fjälltopparna. Vi fortsätter till
Loen och checkar in på vårt hotell. De som vill kan på egen hand ta linbanan Loen Skylift upp till toppen av fjället och
belönas med en fantastisk utsikt. Varför inte avnjuta en drink i baren på fjälltoppsrestaurangen?
På grund av säkerhetsskäl är delar av väg 63 periodvis avstängd, om så är fallet kommer vi att välja en annan väg till
Geiranger.
Lunch och middag ingår.
DAG 3 - Briksdal - Flåm
Efter en god natts sömn åker vi vidare söderut mot Flåm som är dagens slutmål. Men först stannar vi i närbelägna Briksdal
där vi ser glaciären Briksdalsbreen. Glaciären är en del av den större Jostedalsbreen som är den största glaciären på det
europeiska fastlandet. Vi byter till småjeepar som tar oss på slingrande småvägar längs med floden Briksdalselva till
utkikspunkten där vi kan se glaciären. Vi får tid för lunch och fortsätter sedan mot Lærdalstunneln, världens längsta
vägtunnel med sina 24,5 kilometer. Innan vi kommer fram till Flåm gör vi ett stopp vid Stegastein, en utkiksplats belägen
650 meter över Aurlandsfjorden. Vid klart väder får vi en svårslagen vy över fjorden och det omliggande landskapet. Vi
kommer fram till den mysiga lilla byn Flåm och checkar in på vårt hotell.
Lunch och middag ingår.
DAG 4 - Gudvangen - Bergen
Idag väntar en resa med den spektakulära Flåmsbanan, en av Europas vackraste tågsträckor enligt National Geographic.
Efter ca en timme når vi Myrdal där vi kliver av en kort stund innan vi åker tillbaka ner till Flåm. Åter i Flåm kliver vi ombord
på en båt för en fjordkryssning som under drygt två timmar tar oss till Gudvangen. Vi når så småningom Nærøyfjorden,
världens smalaste fjord och världsarvslistad av Unesco. Vi kliver i land och fortsätter med vår buss till Bergen, dit vi
ankommer på kvällen.
Lunch och middag på egen hand.
DAG 5 - Bryggen
Idag gör vi en stadsvandring för att bekanta oss med Bergen, som präglas av tiden som Hansastad. Vi tittar närmare på de
världsarvslistade historiska kvarteren Bryggen, där många av de gamla husen och vackra köpmannagårdar finns kvar.
Därefter får vi tid att på egen hand utforska staden. På kvällen tar vi Fløibanan upp till toppen av berget Fløien. Här äter vi
vår avskedsmiddag och njuter av den fina utsikten över staden och skärgården.
Lunch på egen hand, middag ingår.

DAG 6 - Hemresa
På eftermiddagen åker vi till flygplatsen för hemfärd. Förläng gärna resan en natt eller två, det finns mycket fint att
upptäcka i Bergen.
Lunch och middag på egen hand.

RESAN INKLUDERAR
Resans längd: 6 dagar
Gruppstorlek: 12-25 resenärer
Klimatkompenserat flyg: Ekonomiklass från Stockholm till Ålesund och hem från Bergen. Anslutning från andra orter på
förfrågan.
Hotell: Fyra nätter i delat dubbelrum/twinrum på hotell av god standard
Svensktalande guide: Guide från Lotus Travel under hela resan
Fullständigt program: Inklusive samtliga entréavgifter
Alla transporter: Enligt program
Flygskatter: Inklusive statlig miljöskatt och säkerhetsavgifter
Måltider: Frukost alla dagar samt fyra middagar och två luncher, exklusive måltidsdryck

VIKTIG INFORMATION
På grund av säkerhetsskäl är delar av väg 63 periodvis avstängd (dag 2), om så är fallet kommer vi att välja en annan väg till
Geiranger.

