Välkommen att resa med Lennart Bergström till Norge, vårt västliga grannland. Norge är mitt
andra hemland, där jag fann min hustru och som hon visade och bjöd in mig till. Denna resa
vill visa dig delar av Norges vackra fjordlandskap och kusten mot Atlanten. Fjällvärlden med
kalfjäll och bördiga dalgångar där grönskan och blomstren ger fägring. Följ med på dagsbeskrivningen av denna skönhetsupplevelse.
Dag 1
Avresa sker från Nässjö, Jönköping, Mullsjö, Skövde.
Tågförbindelse Göteborg-Skövde och Örebro-Skövde.
Påstigning utmed vägen mot Karl-stad, Arvika och
Charlottenberg. Så gränsar vi in i Norge och i
Kongsvinger ser vi Norges längsta älv, Glomma, som
vi följer till Skarnes innan vi vänder kosan mot norr och
Hamar vid sjön Mjösa. Vackert böljande landskap
leder fram till Norges största insjö. Vi äter middag och
övernattar i Lillehammer på Clarion Collection Hotel
Hammer. (ca 520km)
Dag 2
Vi tittar på OS-anläggningarna och den vackra vyn från
området över Gudbrandsdalslågens utlopp i Mjösa. Vid
Ringebu ligger Ringebu stavkyrka en av 28
kvarvarande stavkyrkor i Norge. Norrut i dalen ligger
Vinstra, största orten i dalen med många historiska
minnen från Andra Världskriget. Vi följer Lågen
motströms upp till Dombås. Pilgrimsleden till Nidaros
går över Dovrefjäll med några gamla viloplatser mot
hårt väder för trötta ben.
Vid Hjerrkinn är vägens högsta punkt, 1026 möh. och i
nordväst ser man Snöhetta, Norges högsta fjälltopp
utanför Jotunheimen med vildren och myskoxe. Över
Dovrefjäll till Oppdal. Här svänger vi västerut genom
vacker jordbruksbyggd som mynnar i en trängre älvdal
ut mot fjorden vid Sunndalsöra. En vacker väg leder
över fjäll och utmed fjord till en gammal boplats,
Tingvoll i Nordmöre (Möre är länet). Här står en vacker
och stor kyrka som kallas Nordmörsdomen från 1100talet. Utmed Tingvoll-fjorden kommer vi till världens
nordligaste vildvuxna ekskog vid Eikrem. Vi passerar
några historiskt intressanta platser innan vi är i
Kristiansund. En tätt bebyggd stad vid Atlanten.
Sönderbombad under Andra Värlskriget med några få
gårdar undantagna. Vi stannar och upplever fiske- och
oljestaden. Vi äter middag och sover på Quality Hotel
Grand i Kristiansund. (ca 390km)

Dag 3
Innan resan går vidare om vädret är fint ger vi lite
promenadtid på stan. Vår resa fortsätter sedan utmed
Atlanten på den s.k. Atlanterhavsveien till Molde vid
Romsdalsfjorden. Här bekantar vi oss med rosornas
stad, stiftstad och residensstad. Som blev som alla
städer utmed kusten styggt bombade under Andra
Världskriget. Idag en vacker turistort och festivalort.
Möre och Romsdals län är genom-korsat av fjordar
och fjäll. Dagen kommer att ge dig en fin bild av
landskapet och staden Ålesund. Ålesund är byggd på
öar och holmar förbunden med broar och tunnlar.

Natten den 23 januari 1904 brann Ålesund.[3] Staden
som på den tiden var byggd av trä brann ned till
grunden. Befolkningen fick fly mitt i natten med bara
några minuter tillgodo. Endast en person dog i
branden, men fler än 10 000 personer blev utan
husrum mitt i den kalla norska vintern. Vilhelm II av
Tyskland bru-kade semestra i trakten. Efter
branden sände han fyra skepp med material för att
bygga tillfälliga skydd och husrum. Efter en
planeringsperiod återuppbyggdes staden i sten,
tegel och betong i jugendstil, som är känd för sina
torn spiror och dekorativa utsmyckningar. På
Fjellstua njuter vi solnedgång över Atlanten och
njuter en nattamacka. Vi bor på Quality Hotel
Waterfront
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Dag 4
Vi lämnar Ålesund och strax är det färja till Hareid
och här ska vi se på en av tyskarnas fästningar
under Andra Världskriget. Här ligger en intressant
plats som blev ishavsfiskecentrum i slutet av 1800.
Ett fint museum kan berätta om ishavsfiske och
säljakt. Vidare under Vartdalsfjorden till Ivar Aasen
senter, ett språkcenter för det man kallar nynorsk.
Ett intressant språkcenter omkring folkskolläraren
Ivar Aasen, som samlade Norges många dialekter i
ett språk, nynorsk. Det norska språk vi svenskar
vanligtvis hör och förstår ganska bra kallas ju
bokmål. Vi färjar över Voldsfjorden och kör snart
utmed Norges djupaste sjö, Hornindalsvatnet.
Några svängar till och vi passerar Stryn och är vid
Innviksfjorden. En avtagsväg leder oss från Olden
till Briksdalsbreen. Det är en arm av Jostedalsbreen, som vi kommer nära. Efter Briksdal lämnar
vi fjordlandskapet och kör över fjälllandskapet till
Skei vid den vackra Jölstravatnet. Landskapet är
dramatiskt med vattenfall och betagande vyer. Vi
kommer till Balestrand vid Sognefjorden mot
kvällen och äter och bor på Kviknes Hotel.
(ca 340 km)
Dag 5
Efter frukost går vi ombord på färja som ger oss en
fjordkryssning in i Aurlandsfjorden till Flåm. En
majestätisk segling på två timmar. Med buss
slingrar vi oss upp i Aurlandsdalen med vackra
vyer. På Östebö mitt i dalen gör vi ett stopp och får
höra om tider då stigen var brant och stenig och
ingen väg fanns. Vi kommer så förbi Gol genom
Hallingdal till Oslo. Vi bor över natten på Clarion
Collection Bastion centralt i Oslo. Du hinner
promenera på Karl Johans gate innan natten faller
på. (ca 310 km)

Resegaranti: Resegaranti är ställd till Kammar-kollegiet
enligt gällande lag av arrangören. Researrangör:
FOCUS RESOR, Box 300, 551 15 Jönköping telefon 03630 26 50
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Dag 6
Förmiddagen stannar vi i Oslo och ser oss omkring
och lämnar Oslo efter lunchtid. Resan går på fina
vägar mot Jönköping. Du kan stiga av nära dig om
du bor utmed färdvägen. Så är du hemma efter en
upplevelserik resa. Storslagen natur och intressanta
kultur- och minnesplatser. (ca 470 km)

Faktaruta
NORSKA FJÄLL OCH FJORDAR OCH ATLANTEN
28 juli – 2 augusti 2020
Pris per person:8.845.-I priset ingår: resa med helturistbuss, hotellogi med
del i dubbelrum och halvpension (6 frukostar och 6
middagar), rundtur och program enligt
reseprogrammet om inte annat anges.
Ingår ej: Personliga beställningar av mat eller dryck och
övriga privata kostnader.
Tillägg
Enkelrum: 1.750:- i mån av tillgång (om du ej har
reskamrat och ingen annan ensamresenär kan tänkas
dela rum med dig, då måste du erlägga
enkelrumstillägg)
Anmälan: Senast 25 maj 2020
Anmälningsavgift: 500:- per person insättes bank- eller
plusgiro enligt Faktura/Bekräftelse
Slutbetalning: Skall erläggas enligt bekräftelsen.
Färdhandlingar sänds ut senast 14 dagar före avresa.
Avbeställningsskydd: Tecknas av resenär
Reseförsäkring: Tecknas av resenären.
Resevillkor: Se "Allmänna Resevillkor för paketresor"
som kan erhållas från arrangören.
Avbeställning: Se punkt 3 i Allm. Resevillkor.
Förbehåll: Om ej 22 personer är anmälda kan resan bli
inställd.
Handikapp: Var vänlig meddela ev. handikapp för din
egen skull.
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