WALLNERS BUSS

P R OG R A M F Ö R S L A G

Resa Flåm – Röros, Norge.
Dag 1. Avresa från Sandviken med siktet inställt på Sälen där den första lunchen
serveras.
Nästa stopp blir ”Löten Lys” , Norges största ljusstöperi. Vi fikar där innan vi rundar
sjön Mjösa för att sökas oss in i Norges hjärta, Valdresdalen och Fagernes. Vi bor på
Quality Hotell och intar en 2 rätters middag efter att vi checkat in.
Dag 2. Efter frukost möter Engebret Maanum (en äkta Valdresinfödd) och tar oss med
på 17 maj
firande. Han blir vår ciceron i denna alldeles speciella företeelse som saknar motstycke i
vårt land.
På eftermiddagen lämnar vi Valdres och via Golsfjellet och de södra delarna av
Jotunheimen tar vi
oss ner till de innersta delarna av Sognefjorden. Vi följer fjorden som nu bytt namn till
Aurlandsfjorden och når dagens mål Flåm som ligger längst inne i fjorden omgärdat av
berg.
Vårt boende blir på Fretheim Hotel, ett av Norges mest legendariska hotell. Vi äter en 17
maj buffet
i hotellets restaurant.

Dag 3. Dagen börjar med en tur på Flåmsbanan, en 20 km lång resa från Flåm till
Myrdal som är belägen på 865 meter över havet. Världens brantaste spårbundna
järnväg. Upplevelsen är spektakulär
genom sina enorma vyer. När vi åter är tillbaka i havsnivån fortsätter vår resa med
bussen norrut.
Vi färdas genom berg, dalar och tunnlar. Bland annat kör vi igenom en av världens
längsta biltunnel,
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Leardalstunnelen 25 km. Vi gör ett besök i Borgunds Stavkyrka. Färden går vidare
över Valdresflyet ner till den lilla staden Vågåmo där vi bor på Vågå Hotell där vår
middag väntar oss.
Dag 4. Vårt slutmål för dagen är Röros, nära den svenska gränsen, vi åker via
Gudbrandsdalen över Dovrefjell till Folldal. Detta är den kommun som har Norges
högst belägna kommuncentrum 712 meter över havet. Vi stannar i Folldal och gör ett
besök på gruvmuseet. Färden går vidare till
Röros och Röros Vertshus där vi bor över natten och spisar vår kvällsmiddag.
Dag 5. Innan avfärden mot Sandviken får vi en guidad tur i Röros centrum och får
berättat
för oss dess historia. Karl den XII.s män färdades denna väg bärandes på sin döde
konung i
sitt återtåg efter många år i krig. Vi får en mycket behagligare resa åter genom
Härjedalen och Hälsingland, med tid för att smälta de många upplevelser vi har med oss
i bagaget. Vi når Sandviken och hemmet framåt kvällskvisten.

Vi äter naturligtvis lunch varje dag även om detta inte alltid finns medtaget i programmet.
Kaffe och The serveras i bussen om särskilt stopp göres för detta.

I detta pris ingår.
4st nätter på hotell i dubbelrum (enkelrumstilägg för samtliga nätter 1250 kr)
4st 2 rättersmiddagar
5st luncher
Tågbiljett Flåmsbanan
Entréer till planerade aktiviteter
Fika på Löten Lys
Bussfika
Kostnad för guider
Bussresa

2

