
NYA NORSKA PÄRLOR 

Den norska fjällvärlden har mycket att er-

bjuda. Det är en resa med naturupplevelser 

man aldrig glömmer. Vad sägs om Raumaba-

nan, en av Norges vackraste järnvägssträck-

or och ett tekniskt underverk, båttur på Gei-

rangerfjorden, stavkyrkan i Lom, en av värl-

dens vackraste jugendstad- Ålesund, gruv-

staden Röros samt mycket mer. Från hela 

världen kommer turister för att imponeras av 

detta vidunderliga landskap 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 upp-

tagen på UNESCO:s lista över världens kultur-

arv och en promenad i Bergstaden ger käns-

lan av att komma hundratals år tillbaka i ti-

den! Under mer än 300 år, från mitten av 1600

-talet, levde Röros av sina stora koppargru-

vor. Röros var under en tid en av Europas 

viktigaste orter för just kopparframställning. 

Middag och incheckning på Röros Hotel.      

59 mil 
 

Dag 2 Röros – Raumabanan – Ålesund  

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 trafike-

rar Möre och Romsdal Fylke. Banan byggdes 

1912 och spelade 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 fantastisk vacker dalgång, 

trång med branta fjällväggar och strax före 

Åndalsnes ser man det 1700 meter höga fjäll-

massivet Trolltindane med Trollväggen, en 

fjällvägg som stupar 1000 meter lodrätt ner 

mot dalen, Europas högsta lodräta stup. Vi är 

nu strax framme i Åndalsnes som ligger na-

turskönt där älven Rauma mynnar ut i Rom-

dalsfjorden. Området domineras av höga berg 

som gör det till ett eldorado för bergsklätt-

rare. Här landsattes under kriget brittiska 

soldater som skulle hjälpa den norska mot-

ståndsrörelsen att försöka befria Trondheim. 

Vi fortsätter till den vackra fiskebyn och    

Jugendstaden Ålesund dit vi beräknas an-

lända tidig eftermiddag. 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. Om vädret 

tillåter åker vi upp till utsikten där vi får en 

fantastisk vy över de sju öar som bildar 

Ålesund samt havet utanför. Ålesund är fiske-

ristaden framför alla andra i Norge. Det kan 

man uppleva vid kanalen som går rakt igenom 

centrum där det går att köpa dagsfärsk fisk 

varje dag. Middag på vårt hotell. 28 mil + tåg 
 

Dag 3 Ålesund – Geiranger - Öyer 

Efter frukost kliver vi på vår båt som under 3 

timmar ska ta oss genom Storfjorden till Gei-

ranger. Geirangerfjorden som finns med på 

Unescos världsarvslista stoltserar med 

många och vackra vattenfall såsom 

”Brudslöjan”, ”de Sju Systrarna” och 

”Friaren”. Vi passerar även flera gamla går-

dar, som klänger sig fast på klipphyllorna. Vi 

stannar till för tidig lunch i vackra Geiranger. 

En av resans höjdpunkter är vägen som leder 

oss upp till Ottadalen och utmed Breiddals-

vattnet till Lom, känd för sin berömda stav-

kyrka. Vi gör ett intressant besök inne i kyrkan 

innan vi åker vidare mot Gudbrandsdalen och 

vårt hotell i Öyer för övernattning. Här i back-

arna vid hotellet tog Pernilla Wiberg sitt OS 

guld. Gemensam middag på hotellet.              

24 mil +båt 
 

Dag 4 Öyer - Hemorten 

Frukost innan vi fortsätter utmed den vackra 

Gudbrandsdalen förbi Lillehammer och Ha-

mar, vackert belägna vid sjön Mjösas strand. 

Här hölls de olympiska spelen 1994. Vi passe-

rar Kongsvinger och vid glasorten Magnor 

kommer vi till den svenska gränsen. Arvika 

och Karlstad passeras medan vi försöker 

smälta alla de fantastiska naturupplevelserna 

vi har upplevt under våra 4 dagar. 60 mil 

Geirangerf jorden,  Å lesund & Raumabanan  

RESFAKTA 

Avresa:  10 juli, 4 dagar  

Pris: 7 790 kr   

I priset ingår: 
- Bussresa 
- Del i dubbelrum  
- Tre frukostar  
- Tre middagar  
- Båtresa Ålesund—Geiranger 
- Tågresa på Raumabanan 
- Entré Lom stavkyrka 
- Vägavgifter  
- Reseledare 
 
Tillval per person: 
Enkelrum 1 900kr 
 
Hotell:  
Röros Hotel, Röros 
Scandic Parken, Ålesund 
Scandic Hafjell, Öyer 
 

018-10 25 00  www.hogbergsbuss.se 


