
 

  
Vår resa upp mot norska Hardangervidda innebär inte enbart vacker natur - vi har också många spännande 
och intressanta besök framför oss. Vid foten av det mäktiga Hallingskarvsfjellet, 800 meter över havet, 

har vi vårt boende i Geilo med spännande högfjällsnatur inpå knutarna. Här bjuds vi på storslagna vyer och 
även fantastiska upplevelser då vi bla åker tåg på Flåmsbana - en av Europas mest spektakulära 

tågsträckningar, gör en båttur genom ett av Norges bildskönaste fjord- och fjällandskap och besöker 
Kjeåsen – gården som ligger 600 meter upp på en klippa vid ett nästan lodrätt stup!  Norge är fantastiskt! 

  
 
 

 
 
 

   

DAG 1 – MOT GEILO 
Vi startar tidig morgon och denna dag får vi väl 
mer eller mindre betrakta som en 
transportsträcka, givetvis med uppehåll för 
måltider mm. Framåt kvällen kommer vi till denna 
resas huvudmål - Geilo, beläget i utkanten av 
Hardangervidda. Geilo ligger på 800 meters 
höjd, i underbar högfjällsnatur och med det 
nästan 2000 meter höga Hallingskarvet i 
bakgrunden. En kilometer från Geilo centrum 
finner vi vårt fina hotell, Bardøla Høyfjellshotel. 
Vårt hotell har även bastu och pool, varför 
badkläder är en fördel att ha med om man vill 
utnyttja det. Vi tilldelas våra rum och därefter 
serveras relativt sen middag. 
OBS! Lång dag - ca 700 km 
 
DAG 2 – FLÅMSBANA OCH FJORDKRYSS 
Idag väntar en härlig dag där vi byter ut bussen 
några timmar för att komma så nära naturen som 
det bara går. Vi åker med tåget på 
Bergensbanan från Geilo till Myrdal och redan 
efter Geilo öppnar sig landskapet och tåget 
börjar äta sig allt högre upp på bergets sida. 
Under en timme färdas vi över det dramatiska 
landskapet, genom tunnlar och över broar. 
Bergensbanan har utsetts till en av världens 
vackraste tågresor och den mest spektakulära 
sträckan går över Hardangervidda, den högsta 
bergsplatån i Europa. Vid Finse når vi 
Bergensbanans högsta punkt, 1 237 m ö h innan 
vi kommer fram till Myrdal där det är dags att 
sträcka på benen för att byta tåg till den 
berömda Flåmsbanan. Tåget tar oss från Myrdal 
på 867 m ö h ner genom Flåmsdalen – en av 
världens vackraste och mest spektakulära 
tågsträckor! Vi njuter till fullo av den behagliga 
färden och kan på intet sätt se oss mätta på de 
enorma utsikterna vi har. Under turen ser vi allt 
från de snötäckta bergstopparna och vattenfall 
som kastar sig nedför fjället till mjuka 
fjordlandskap. Väl nere i Flåm, som ligger vid 
Aurlandsfjorden, kl 13.10 får vi en liten stund på 
egen hand* innan vi stiger ombord på en båt kl 
14.00 som tar oss med på en kryssning genom 
ett av de vackraste och mest populära 
fjordområdena i Norge. Vi kryssar genom två av 
Sognefjordens armar, Aurlandsfjorden och den 
smala Nærøyfjorden – ännu ett av världsarven 
på Unescos lista. Här reser sig de höga och 
branta fjällen ur vattnet och skapar en trolsk 
stämning när de varvas med små samhällen i de 
djupa dalarna. Fartyget lägger till vid kajen i 
Gudvangen där vår buss väntar för att ta oss 
tillbaka till Geilo, där middag väntar.  Ca 130 km 

DAG 3 – KJEÅSEN OCH HARDANGERVIDDA 
Efter frukost på hotellet väntar ännu en 
fantastisk utflyktsdag. Idag åker vi västerut 
mot Hardangerfjorden och kommer till Eidfjord, 
det lilla samhället som omges av mäktiga 
bergsformationer. I de här trakterna finns gott 
om besöksmål och under dagen kommer vi att 
upptäcka ett par av dem.  På en klipphylla 600 
meter ovanför Simadalsfjorden ligger Kjeåsen – 
omskrivet i Bror Ekströms bok ”Folket på 
Kjeåsen” och senast med i tv-serien ”Där ingen 
skulle tro att någon skulle kunna bo”. Tidigare 
var gården en av världens mest avsides belägna 
som endast kunde nås via en brant stig utmed 
berget men nuförtiden är Kjeåsen tillgänglig för 
bussar, och bilar sedan väg och tunnel byggdes i 
samband med att Simadalens kraftverk, ett av 
Europas största, blev klart. Väl uppe möts vi av  
bedårande utsikt över det kringliggande 
fjällandskapet och Simadalsfjorden och vi får 
också höra mer om livet och folket som bott på 
Kjeåsen genom tiderna innan det är dags att ta 
vägen ner igen för att göra ett besök på 
Hardangervidda Natursenter som ligger i 
dramatisk och vacker "Vestlandsnatur", vid 
ingången till Måbödalen. Detta är verkligen ett 
upplevelsernas centrum. Här finns utställningar 
av olika slag men det mest fantastiska är dock 
Supervideografen. Vi får, med hjälp av 
teknikens under, en fantastisk upplevelse mellan 
höga fjäll och djupa fjordar. Nervpirrande 
"helikopterstup" över branta stup och mäktiga 
vattenfall - allt ackompanjerat med 
originalkomponerad musik - stark, vemodig och 
lyrisk - precis som filmen - en mäktig upplevelse! 
Vi stannar till vid den mäktiga Vøringsforsen, 
ett av Norges mest besökta turistmål och vi 
imponeras över vattnets fruktansvärda styrka. 
Efter detta åker vi åter mot vårt "hem" i Geilo, 
där middagen står serverad. Ca 180 km  
  
DAG 4 – HEMÅT 
Efter tidig frukost på hotellet startar vår 
hemresa och under dagen gör vi olika uppehåll, 
så att de som önskar kan inta något ät- och 
drickbart. Vi åker genom Hallingdalen och via 
Oslo kommer vi så småningom tillbaka till 
Sverige, Under kvällen är vi åter vid hemorten 
och skiljs åt med många minnen och underbara 
vyer och naturscenerier fastetsade på 
näthinnan!   
OBS! Lång dag – ca 700 km 
 
 

Avresa: 1/7 och 22/7 2018 
 
Pris:  7 495: -  
Pris för LT:s prenumeranter: 7 095:- 
 

I priset ingår: 
Bussresa,  del i tvåbäddsrum på Bardøla 
Høyfjellshotel i Geilo, tre x frukost, tre 
x middag, övriga i programmet 
förekommande utflykter och entréer. 
Reseledare 
 

Tillägg/person: 
Enkelrum:  1 200:-  
Avbeställningsskydd 160:-  
Reseförsäkring  
 

Hotell på resan: 
- Bardøla Høyfjellshotell, Geilo 
www.bardola.no 
 

Valuta: 
Norska Kronor 
 

Anslutningar:  Järna, Södertälje, 
Nykvarn,  
 

* Kan vara mycket folk på restauranger 
och serveringar och därför kanske svårt 
att hinna med att äta innan det är dags 
för båtresan. Lättare förtäring i form av 
smörgåsar, snacks och dricka finns att 
köpa ombord på båten. 
 

OBS! Medtag giltigt pass, nationellt id-
kort utfärdat av polisen eller giltigt 
körkort. Vanligt id-kort räknas ej som 
godkänd handling OBS!  
 

 
08-550 192 15 
www.bjorcks.se 

 


