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Vackra Ålesund
med Geirangerfjorden och Trollstigen

Den norska fjällvärlden har mycket att erbjuda. Det är en resa med naturupplevelser man aldrig glömmer. Vad sägs om 
Ålesund – Norges vackraste jugendstad, en båttur på Geirangerfjorden, stavkyrkan i Lom, den legendariska Trollstigen, 
gruvstaden Röros samt mycket mer. Från hela världen kommer turister för att imponeras av detta vidunderliga landskap, 
så också vi!

Dag 1   Hemorten – Öyer 
Tidig start klockan 07:00  från Uppsala där vi 
styr kosan västerut mot vårt fagra grannland, 
passerar Karlstad samt Arvika innan vi passerar 
gränsen vid glasorten Magnor i Hedmark Fylke  
Under vägen stannar vi för kaffe och lunch på 
lämpligt ställe  På eftermiddagen ankommer 
vi Hamar och Gudbrandsdalen som vi följer 
norrut till Lillehammer, vackert belägen vid 
sjön Mjösas strand  Här hölls de olympiska 
 spelen 1994  Här gör vi en paus i centrum 
samt vid hoppbackarna innan vi fortsätter till 
vårt hotell i Öyer för övernattning  I backarna 
vid hotellet tog Pernilla Wiberg sitt OS guld  
Gemensam middag på hotellet  [ Ca 60 mil ]  

Dag 2   Öyer – Geiranger – Ålesund 
Efter en härlig frukost tar vi bussen in i 
Ottadalen och till Lom, med sin berömda 
stavkyrka  Vi gör ett kort stopp innan vi 
fortsätter till Geiranger och vår båt som ska 
ta oss på den vackraste fjorden av dem alla 
med vattenfallen, ”de Sju Systrarna”,”Friaren” 
och ”Brudslöjan”  Vi passerar även flera gamla 
 gårdar, som klänger sig fast på klipphyllorna  
Via Synnylvsfjorden och Storfjorden kommer 
vi till det öppna landskapet vid Ålesund  
Under resan får vi autoguide samt tillfälle 
att njuta av en kopp kaffe eller en drink  
Strax före klockan 18:00 kommer vi fram till 
jugendstaden Ålesund  Staden ligger på öar 
längst ute vid havsbandet  År 1904 brann 
hela stadskärnan ner och byggdes sedan upp 
i Jugendstil  Den stoltserar med sin vackra 
arkitektur som är vida känd, dess torn, spiror 
och snickarglädje präglar staden  Middag på 
vårt hotell  [ Ca 25 mil + båt ]

Dag 3   Ålesund – Trollstigen – Röros  
Efter frukosten möter vår lokalguide upp 
som ska dela med sig av sina kunskaper och 
visa oss runt bl a  till utsikten där vi får en 
fantastisk vy över de sju öar som bildar Åle-
sund samt havet utanför  Ålesund är fiskeri-
staden framför alla andra i Norge  Det kan 

man uppleva vid kanalen som går rakt ige-
nom centrum där det går att köpa dagsfärsk 
fisk varje dag  Vi lämnar Ålesund före lunch 
och startar vår färd utmed Storfjorden och 
vidare på vackra vägar mot nästa höjdpunkt 
på resan – Trollstigen! Vägsträckan som 
öppnade 1936 var ursprungligen all farvägen 
mellan inlandet och västkusten  Idag är det 
en av Norges populäraste turistvägar, en 
bedårande vacker väg som går genom 11 
hårnålskurvor  Vi kommer ner till Romsdalen 
som är en fantastisk vacker dalgång, trång 
med branta fjällväggar, det 1700 meter höga 
fjällmassivet Trolltindane med Trollväggen, 
en fjällvägg som stupar 1000 meter lodrätt 
ner mot dalen, Europas högsta lodräta stup  
Via Dovrefjäll kommer vi till Röros och vårt 
fina hotell Bergstaden för middag och över-
nattning   [ Ca 39 mil ]

Dag 4   Röros – Uppsala 
Vi börjar med en tur i Röros där hela cen-
trala staden (Bergstaden) är upptagen på 
UNESCO:s lista över världens kulturarv och 
en promenad i Bergstaden ger känslan av att 
komma hundratals år tillbaka i tiden! Under 
mer än 300 år, från mitten av 1600-talet, 

levde Röros av sina stora koppar gruvor  Röros 
var under en tid en av Europas  viktigaste 
orter för just koppar framställning  Vi pas-
serar gränsen till Sverige och i Härje dalen 
passerar vi berömda orter såsom  Fjällnäs, 
Tänndalen, Funäsdalen och vi sitter bara och 
njuter, försöker smälta alla de fantastiska 
naturupplevelserna vi har upplevt under 
våra fyra dagar  Ankomst Uppsala ungefär 
klockan 20:00   [ Ca 59 mil ]  

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 31 juli, 4 dagar

 � PRIS: 6 350 kr

 � I PRISET INGÅR: Bussresa, del i dubbelrum, 
tre frukost, tre middagar, båtresa på 
 Geirangerfjorden, lokalguide i Ålesund, 
entré stavkyrka, vägavgifter, reseledare 

 � TILLVAL / PERSON: Enkelrum 1 800 kr

 � VALUTA: Norska kronor

 � LOGI: Scandic Hafjell, Öyer 
Scandic Parken, Ålesund 
Bergstadens Hotel, Röros

 � PÅSTIGNINGSORTER: Se hogbergsbuss se




