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Hellesylt – Privat Tur – Den Ultimate Panoramaturen til Geiranger 

 

Turen starter i Hellesylt, en liten landsby med en spektakulær foss som ligger i enden av 

Sunnylvsfjorden. Derfra kjører vi mot det vakre Hornindalsvatnet, berømt for sin naturprakt, men også 

for å være den dypeste innsjøen i Europa. I følge en lokal legende bor det dessuten en sjøorm et sted 

der nede i dypet.  

 

Deretter følger vi Nordfjorden til vi kommer til Stryn. Denne sjarmerende bygda ligger der Strynelva, 

kjent for sitt laksfiske, møter Nordfjorden. Her vil dere få ledig tid til å utforske bygda og dens gater og 

butikker.   

 

Etter besøket i Stryn fortsetter reisen til Oppstrynsvatnet, en vakker turkisfarget innsjø som ligger rett 

ved Jostedalsbreen Nasjonalparksenter. Herfra går veien videre gjennom den pittoreske Hjelle-dalen 

med sine mange fargerike gårder. Etter hvert som vi begynner stigningen opp mot høyfjellet, vil dere 

legge merke til hvordan landskapet forandrer seg fra et grønt og fruktbart jordbruksland, til et vilt 

fjellandskap med imponerende topper. Like før vi ankommer høyfjellsplatået vil vi ha nok et fotostopp, 

denne gangen ved den berømte Øvstefossen. En ustiktsplattform lar deg komme nært innpå og 

fotografere det majestetiske og høylydte fossefallet. 

 

Neste etappe på ruten er den utfordrende veien til toppen av Dalsnibba. Med en belliggenhet på rundt 

1500 meter over havet, er Dalsnibba Sky Walk Europas høyeste fjordutsikt tilgjengelig via bilvei.  Nyt 

det fantastiske panoramet over Geirangerfjorden og de spektakulære fjellene rundt. Bussen kjører 

deretter nedover den bratte og svingete veien mot Flydalsjuvet, en fantastisk juv hvor vi vi igjen kan 

nyte utsikten mot Geiranger og fjorden. Til slutt fortsetter vi reisen mot Geiranger sentrum, turens 

endestasjon.  

 

Hva er inkludert: 

• Bussreise 

• Guidet tur  

• Adgang til Dalsnibba / Geiranger Skywalk 

• MVA 

 

Valgfritt tillegg: 

• Denne turen kan bestilles med eller uten lunsj 

 

Oppmøte: 

• Henting på hotellet / Cruise Terminalen i Hellesylt 

• Oppmøte er 15 minutter før turstart 

 

Nøkkelinformasjon: 

• Varighet; ca 7½ time 

• Vanskegrad; Nivå 1, lett, passer for alle 

• Vi anbefaler alle våre gjester å være forberedt på eventuelle temperaturforskjeller under 

turen. I fjellheimen er det ofte merkbart kaldere enn nede i Hellesylt. Vi anbefaler å ta med 

en varm jakke og passende fottøy.   

 

 

 

 

 



 

© 2019 Norway Excursions AS 

 

 

Fra møtestedet: 

• Kjøre fra Hellesylt til Hornindalsvatnet; fotostopp 

• Kjøre til Stryn; lunsj (hvis lagt til ditt kjøp) / fritid 

• Oppstrynsvatnet; fotostopp 

• Øvstefossen; fotostopp 

• Kjøre til toppen av Dalsniba / Gerianger Skywalk; fotostopp 

• Kjøre til Flydalsjuvet 

• Kjøre til Geiranger sentrum 

• Rekkefølgen i dette kan variere 

 

Høydepunkter: 

• Spektakulære fjorder og fjelltopper 

• Oppstrynsvatnet og Øvstefossen 

• Besøk på toppen av Dalsnibba / Geiranger Skywalk 

• Utsikten fra Flydalsjuvet 

 

 


