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Ålesund

Sätt guldkant på din semester och följ med till Ålesund, i gränslandet mellan hav och fjord. Det är en vacker och intressant stad. På resan kommer
vi att fascineras av Geirangerfjorden med silverglittrande vattenfall. Den
vackra fjorden har blivit känd som världens bästa resmål och kommer
säkert att vara resans höjdpunkt. Efter en resa i Norge är det många som
kommer hem med en äkta lusekofte i bagaget.
Dag 1 Hemorten-Lillehammer Vår första resdag börjar med för-

middagskaffe i Bohuslän och därefter åker vi vidare in i Norge. I Lillehammer
besöker vi OS-området. Skidlöparen i stadens vapen antyder att Lillehammer
alltid varit ett vintersportcentrum. Det kan också bli tid att titta på stadens
centrum innan vi åker till vårt hotell för middag och övernattning.

Dag 2 Lillehammer-Ålesund Efter frukost på hotellet i Lilleham-

mer åker vi vidare genom den fantastiska Gudbrandsdalen där vi passerar
Otta och Dombås. Vi åker över Dovre fjell som 1814 var det mest kända
norska fjället och användes som symbol för nationens enighet. Vi kommer
sedan fram till Ådalsnes vid Romdalsfjorden. Här stannar vi för att njuta av de
vackra vyerna och kanske fotografera lite. På eftermiddagen når vi Ålesund
på västkusten. Staden är belägen på flera öar, förbundna med broar. Ålesund
är en unik upplevelse med sin praktfulla arkitektur i jugendstil, det måleriska
Brosundet och en fantastisk utsikt från byfjellet Aksla.Vi får en guidad stadsrundtur, innan vi checkar in på vårt hotell för middag och övernattning.

RESFAKTA

Avresa: 29/6, 3/8
Pris: 5290:Antal dagar: 4
Ingår: Bussresa, logi i 2-bäddsrum,
kaffe med fralla dag 1, 3 frukostar,
3 middagar, stadsvandring
i Ålesund, besök i OS-området
i Lillehammer, besök på byfjellet
Aksla, båttur med Hurtigruten
på Geirangerfjorden, besök i Lom
stavkyrka, besök på Hadeland
glasbruk, avslutningsmiddag,
reseledare.
Tillägg: Enkelrum 900:-, avbeställningsskydd 100:-, reseförsäkring.
Valuta: Norska kronor.

Dag 3 Ålesund-Beitostölen Det var kapten Richard With som
fick i gång Hurtigruten trots många motgångar i början. Kryssningen längs
kusten från Bergen till Kirkenes har kommit att kallas en av världens vackraste
sjöresor och vi ska i dag få njuta av den kanske finaste delen, Geirangerfjorden.
Ljusskimrande grön slingrar den sig in till den lilla bygden nere vid fjordslutet
under tvärbranta fjäll och en hel rad skummande vattenfall. De mest kända
är ” De syv söstre” på nordsidan av fjorden och på den södra sidan ”Friaren”.
Båtturen tar ca fyra timmar från Ålesund till Geiranger. Här tittar vi runt lite
innan vi tar bussen vidare till Grotli och Polfoss. I den vackra orten Lom
stannar vi för att besöka den fina stavkyrkan. Den uppfördes någon gång
på 1000-talet med ursprungligen jordutgrävd konstruktion och är en av de
allra äldsta. Denna natt ska vi bo i Beitostölen där också middagen serveras.
Dag 4 Beitostölen-Hemorten I dag färdas bussen via Fagernes
mot Jevnaker där vi ska göra ett besök på Hadeland glasbruk. Det är en av
Norges mest besökta turistattraktioner. Här kan du se hur några av Europas
bästa glasblåsare utför sitt hantverk. Man har under 240 år tagit vara på och
utvecklat glashantverk till något unikt i norsk kulturhistoria. Vi kommer så
småningom att passera Oslo på vår väg tillbaka till Sverige. Avslutningsmiddag
äter vi gemensamt innan vi når våra respektive hemorter.
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