
NORSKA PÄLOR 

Den norska fjällvärlden har mycket att erbjuda. 

Det är en resa med naturupplevelser man aldrig 

glömmer. Vad sägs om Raumabanan, en av Nor-

ges vackraste järnvägssträckor och ett tekniskt 

underverk, båttur på Geirangerfjorden, stavkyr-

kan i Lom, en av världens vackraste vägar - 

Atlanterhavsveien, gruvstaden Röros samt 

mycket mer. Från hela världen kommer turister 

för att imponeras av detta vidunderliga land-

skap så också vi!  

 

Dag 1 Hemorten – Röros 

Avfärd norrut mot Härjedalen där vi passerar 

berömda orter såsom Funäsdalen, Tänndalen 

och Fjällnäs.  På kvällen anländer vi till Röros 

där hela centrala staden (Bergstaden) är uppta-

gen 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 koppargruvor. Röros var 

under en tid en av Europas viktigaste orter för 

just kopparframställning. Middag och incheck-

ning på det mycket genuina och centrala Berg-

stadens Hotel. 59 mil 

  

Dag 2 Röros – Raumabanan – Molde 

Frukost och tidig avgång över vackra, ödsliga 

Dovrefjell till Dombås där vi stiger av bussen för 

att under cirka en och en halv timma ta en av 

Norges vackraste tågresor, Raumabanan till 

Åndalsnes. Sträckan är ca 11 mil lång, enspårig 

och inte elektrifierad. Denna järnväg med sina 5 

stationer är den enda som trafikerar Möre och 

Romsdal Fylke. Banan byggdes 1912 och spe-

lade en stor roll vid invasionen 1940 då man 

flyttade undan alla guldtackor, 49 ton, från Oslo 

via denna järnväg till ett krigsfartyg i Molde för 

vidare färd till England. Romsdalen är en fantas-

tisk vacker dalgång, trång med branta fjällväg-

gar och strax före Åndalsnes ser man det 1700 

meter höga fjällmassivet Trolltindane med Troll-

väggen, en fjällvägg som stupar 1000 meter lod-

rätt ner mot dalen, Europas högsta lodräta stup. 

Vi är nu strax framme i Åndalsnes som ligger 

naturskönt där älven Rauma mynnar ut i Rom-

dalsfjorden. Området domineras av höga berg 

som gör det till ett eldorado för bergsklättrare. 

Här landsattes under kriget brittiska soldater 

som skulle hjälpa den norska motståndsrörelsen 

att försöka befria Trondheim.  

Nu väntar ytterligare en berömd väg, 

”Atlanterhavsveien” som är byggd på åtta öar i 

en båge ut i Atlanten. Naturen här är bedövande 

vacker. Detta är en av de vackraste vägsträck-

orna på Vestlandet, ja, kanske i hela Norge. Den 

är verkligen en naturupplevelse av det unika 

slaget. Med det ilsket skummande Atlanten på 

den ena sidan och mäktiga berg på den andra. 

Atlanterhavsveien - ett spektakulärt bygge ute i 

havet. I hård konkurrens med flera erkända se-

värdheter utsågs den år 2006 till världens mest 

sevärda bilväg. Den är 8,72 kilometer lång, ut-

sågs till "Århundradets byggnadsverk" i Norge 

2005, och förbinder en rad små kustsamhällen 

med varandra. På kvällen anländer vi till Molde 

som även kallas för rosornas by, vi kan blicka ut 

mot det fantastiska Moldepanoramat med 222 

fjälltoppar. Middag på vårt centralt belägna 

hotell. 35 mil + tåg 
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RESFAKTA 

Avresa:  8 augusti, 4 dagar  

 

Pris: 6 395 kr   

I priset ingår:  
- Bussresa  
- Del i dubbelrum  
- Tre frukost  
- Tre middagar  
- Tågresa med Raumabanan  
- Båtresa på Geirangerfjorden  
- Vägavgifter/skatter  
- Reseledare  
 
Tillval per person:  
Enkelrum 1 230 kr 
 
Logi: 
Bergstadens Hotel, Röros 
Scandic Alexandra, Molde 
Thon Hotel, Otta 
 

Telefon 018-10 25 00  

www.hogbergsbuss.se 



 Dag 3 Molde – Geiranger - Otta 

Frukost och avgång ner till hamnen och fär-

jan över fjorden till Vestnes. Färjan tar 35 

min och vi kan passa på att dricka en kopp 

kaffe under överfarten. Färden går vidare till 

Liabygden och färja över Storfjorden till 

Stranda. Vägen följer nu den vackra 

Synndalsfjorden fram till Hellesylt där vi 

kliver ombord på nästa färja som ska ta oss 

på den vackraste av fjordar, Geirangerfjor-

den med bl.a vattenfallen, ”De sju systrar-

na” med 250 m fritt fall, ”Friaren” och” 

Brudslöjan”. Vi stannar till för lunch i vackra 

Geiranger. En av resans höjdpunkter är 

vägen som leder oss upp till Ottadalen och 

utmed Breiddalsvatnet till Lom, känd för sin 

berömda stavkyrka.  I Otta övernattar vi på 

Thon Hotell där vi också serveras en god 

middag. 27 mil + båt 

  

Dag 4 Otta - Hemorten 

Frukost innan vi fortsätter utmed den vackra 

Gudbrandsdalen förbi Lillehammer, vackert 

belägen vid sjön Mjösas strand. Här hölls de 

olympiska spelen 1994. Vi passerar Hamar 

och vid glasorten Magnor kommer vi till den 

svenska gränsen. Arvika och Karlstad pass-

eras medan vi försöker smälta alla de fan-

tastiska naturupplevelserna vi har upplevt 

under våra 4 dagar. 69 mil 
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