HARDANGERVIDDA
Med Bergens- & Flåmsbanan och Hardangerfjorden

Från hela världen kommer människor för att imponeras av detta sagolika landskap. Naturen över
Hardangervidda är storslagen och hänförande.
Men det räcker inte att höra någon beskriva den man måste själv uppleva den! Vi tar även en tur på
kanske världens mest kända tågresa, Bergensbanan och Flåmsbanan samt en båttur på
Naeröyfjorden, uppsatt på UNESCO:s lista över
världskulturarv. På vår resa ser vi underbara naturscenarier i Numedalen, Hallingdalen, Aurlandsdalen och förstås Hardangervidda. En resa
med mycket innehåll!

Flåm. Flåmsbanan är ett mästerverk i järnvägsbyggande som stod klart i början av 1940-talet. Den är
en av Norges största och mest kända attraktioner.
Väl nere i Flåm, som ligger vid en av världens
längsta fjordar, Sognefjorden, stiger vi ombord på
en av båtarna för att göra en fjordkryssning på
Naeröyfjorden och Aurlandsfjorden till Gudvangen.
Dessa är de vildaste och mest storslagna sidoarmarna till Sognefjorden. Naeröyfjorden är omgiven
av branta och höga berg som sträcker sig 1500
meter över havet, vattenfall, små gårdar och byar.
Båtturen är en av de mest spektakulära resor som
erbjuds. Vår buss möter upp för vidare färd upp
Dag 1 Uppsala – Geilo
och in i Aurlandsdalen, en av Norges vackra högTidig avresa från våra hemorter till norska gränsen fjällsvägar tillbaka till Geilo och vårt hotell för midoch vidare genom Oslofjordtunneln och till den
dag. 13 mil
vackra Numedalen. Denna dal är även känd för
sina stavkyrkor och stolphus eller härbren. I
Dag 3 Hardangervidda och fjord samt cideravKongsberg får vi även en skymt av infarten till den smakning
forna silvergruvan samt det mäktiga vattenfallet.
Efter en härlig fjällfrukost åker vi västerut över
Staden delas av Numedalslågen, en av Norges
Hardangervidda med mäktiga vyer mot bl.a. Hallängsta floder. På kvällen anländer vi till Geilo och lingskarvet och Hardangerjökulen. Vi fortsätter
vårt mysiga och mycket gemytliga hotell Highland genom Måbödalen till Eidfjord vid HardangerfjorLodge. Detta nyrenoverade hotell är beläget i cent- den och över den vackra bron som är ca 1400 merum av Geilo och har förutom gym även pool och
ter lång och med ett huvudspann på 1 310 meter.
bubbelpool. Middag på hotellet. Ca 69 mil
Bron har Norges och ett av världens längsta hängbrospann. Vi fortsätter på andra sidan HardangerDag 2 Bergensbanan samt Flåmsbanan + båtresa fjorden norrut till Ulvik som ligger längst in i Harpå Neröyfjorden
danger mellan höga, snötäckta berg. Här finns tre
Idag väntar en spännande resa med Bergensbaav Norges fruktföretag som erbjuder både egennan samt Flåmsbanan. Vi åker med tåget från Geilo producerad äpplecider, äppelsprit samt andra
till Myrdal. Redan efter Geilo öppnar sig landskap- välsmakande trädgårdsprodukter. Hardangerfjoret och tåget börjar äta sig allt högre upp på berden är känd för sina fruktodlingar. Fjorden, som
gets sida. Under en timme färdas vi över det drasträcker sig från Atlanten till Hardangervidda, är
matiska landskapet, genom tunnlar och över broar. världens fjärde längsta fjord och den näst längsta i
Bergensbanan har utsetts till en av världens vackr- Norge. Landskapet kan verka vilt och utmanande
aste tågresor. Den mest spektakulära sträckan går men är unik med sina många fruktträd. Man menar
över Hardangervidda, den högsta bergsplatån i
att brittiska munkar odlade frukt här redan på 1300Europa. Vi passerar Finse, 1 222 meter över havet
talet och idag kommer 40% av Norsk frukt från det
och kommer fram till Myrdal där vi byter till den
här området. Det är äpplen, päron, plommon och
berömda Flåmsbanan. Den 20 km långa Flåmsbabigarråer man odlar. Vi gör ett besök på en fruktnan har 21 tunnlar med en sammanlagd längd av 6 odling där vi även får avsmaka musten. Vi äter en
km, höjdskillnaden är 864 meter från Myrdal till
lätt lunch i fruktgårdens restaurang innan vi forts-

RESFAKTA
Avresa: 3 juli, 4 dagar
Pris: 7 295 kr
I resan ingår:
- Bussresa
- Del i dubbelrum
- Tre frukost
- Tre middag
- Utflykter enligt program
- En lunch
- Rundvisning och avsmakning i Ulvik
- Hardangervidda Naturcenter
- Tågresa Geilo- Myrdal och Myrdal – Flåm
- Båttur Naeröyfjorden
-Vägavgifter
- Reseledare
Tillval: Enkelrum 1 150 kr
Logi: Highland Lodge, Geilo
Valuta: norska kronor
Telefon 018-10 25 00
www.hogbergsbuss.se
ätter till Hardangerviddas Natursenter. Här ser vi
bl.a. en fantastisk film där fjord, fjäll och fors är
huvudtema. På vår väg tillbaka stannar vi till vid
Vöringsfossen, som har en fallhöjd på 182 meter
varav 145 meter är fritt fall. 25 mil
Dag 4 Geilo – Uppsala
Direkt efter frukost vänder vi kosan söderut genom
vackra Hallingdalen. I dalen rinner vattendraget
Hallingdalselva och den högsta punkten i de fjäll
som omger dalen är Hallingskarvet med sina 1 933
meter. Bergensbanan från Oslo till Bergen löper
även genom denna dal. Vi passerar Oslo och kommer in i Värmland lagom till lunch. Hemkomst runt
kl 20.00 till Uppsala. ca 69 mil

