
 

 
På denna resa tar Hurtigruten med oss på en färd från Trondheim till Bergen. 
Här får vi på kort tid uppleva allt från höga fjäll till djupa och bördiga dalar, 

vackra fjordar och en fantastisk kust. Upplevelser som inte med ord kan 
beskrivas – det måste upplevas! 

 
 
 
 

   
 

DAG 1 – NORGE NÄSTA 
Vi startar vår resa mot Norge tidigt 
på morgonen och under dagen gör vi 
olika uppehåll, så att de som önskar 
kan inta något ät- och drickbart. 
Framåt sen eftermiddag passerar vi 
norska gränsen och kommer framåt 
kvällen till vårt hotell, Scandic 
Hamar. Efter incheckning väntar 
middag på hotellet. – ca 520 km 
 
DAG 2 – MOT TRONDHEIM 
Vår resa fortsätter norrut och snart 
kommer vi till dagens mål Trondheim – 
Norges historiska huvudstad. Vi åker 
på en rundtur i staden och kanske får 
vi också en glimt av Norges 
nationalhelgedom som tronar mitt i 
byn - den mäktiga katedralen 
Nidarosdomen. Vi bor på Thon Hotel 
Nidaros i ett av Trondheims mest 
populära och pulserande områden och 
efter incheckning väntar middag på 
hotellet. – ca 380 km 
 
DAG 3 - HURTIGRUTEN 
TRONDHEIM – BERGEN 
Efter frukost på hotellet är det dags 
att stiga ombord på Hurtigrutens 
fartyg. Vår resa går söderut och vi 
gör kortare stopp i Kristiansund och 
Molde. Vid midnatt kommer fartyget 
till jugendstaden Ålesund. Middag 
ombord under kvällen. 
 

DAG 4 – TILL BERGEN 
Under tidig morgon passerar vi först 
lilla fiskeläget Måløy och sedan det 
lite större Florø, Efter frukost och 
senast klockan 10.00 lämnar vi våra 
hytter och sedan njuter vi av den 
hänförande kusten. På eftermiddagen 
kommer vi fram till Bergen - ”staden 
mellan de sju fjällen” – där fartyget 
lägger till klockan 14.30. Vi möts av 
vår buss och åker mot idylliska 
Eidfjord, över Hardangervidda och 
vidare till Geilo dit vi kommer under 
kvällen. Här bor vi på Vestlia Resort. 
Sen middag väntar innan det åter är 
dags för en god natts sömn. – ca 250 
km 
 
DAG 5 – HEMÅT 
Efter tidig frukost på hotellet 
startar vår hemresa. Vi åker genom 
Hallingdalen och kommer så 
småningom tillbaka till Sverige.  
OBS! Lång dag. – ca 720 km 
 
 
 
OBS! Medtag giltigt pass, körkort 
eller id-kort OBS! 
 
 
Foto bild 2: 
Hampus Sundin, Björcks Resor 
 
 
 

 
 

 
Avresa 2021:  
 

29/6, 10/7, 12/8 
Pris: 9 395:-/ Pris för LT:  8 995:- 
 
14/9 
Pris: 8 695:-/ Pris för LT:  8 295:- 
 
I priset ingår: 
Bussresa, del i ospecificerad * 
tvåbäddshytt, del i tvåbäddsrum, 
fyra x frukost, fyra x middag. I 
programmet förekommande utflykter 
och entréer. Reseledare 
 

 
Tillägg/person: 
Enkelrum + ospecificerad* enkelhytt: 
29/6, 10/7, 12/8:    2 200:- 
 
14/9: 1 800:- 
 
* Bokning av  utsideshytt ej möjlig 
 
 

Hotell på resan: 
Scandic Hamar, Hamar  
www.scandichotels.no 
 
Thon Hotel Nidaros, Trondheim 
www.thonhotels.no 
 
Vestlia Resort, Geilo,  
www.vestlia.no 
 
Valuta: 
Norska kronor 

 
Anslutningar: 
Södertälje, Nykvarn, Läggesta, 
Strängnäs,  
 
 
Valutadag 2020-12-16 

 
På Björcks Resor värnar vi alltid om våra resenärers säkerhet.  

För information om säkerhetsåtgärder vi vidtagit för att förebygga 
smittspridning av covid 19 i samband med våra resor hänvisas till vår 

hemsida – www.bjorcks.se 
 

 
08-550 192 15 | www.bjorcks.se 
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