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Geiranger – Privat Tur – Dalsnibba & Ørnevegen 

Bussturen starter i sentrum av Geiranger. Derfra kjører dere oppover i fjellene, på smale veier med 

krappe svinger. Dagens første fotostopp er på Flydalsjuvet, et utkikkspunkt med fantastisk utsikt over 

fjorden. Deretter fortsetter turen videre oppover til toppen av Dalsnibba og “Geiranger Skywalk”, 

nesten 1500 meter over havet! Der vil dere igjen kunne nyte den enestående utsikten over UNESCOs 

Geirangerfjorden og fjellheimen rundt. Etterpå går turen til Djupvatnet, et vakkert fjellvann som ligger 

rundt 1000 meter over havet. Også her vil dere ha et fotostopp.  

Deretter går turen tilbake mot Geiranger, men før dere er tilbake ved møtepunktet i sentrum vil dere 

også få oppleve Ørnevegen, en spektakulær vei som slynger seg oppover fjellsiden med 11 krappe 

hårnålssvinger. I de bratte fjellsidene gresser det geiter. Ved den øverste svingen får dere enda et 

fotostopp, denne gangen med utsikt over fjorden og det berømte fossefallet “De Syv Søstre”. 

NB: Veien til Dalsnibba kan fremdeles være stengt i Mai måned grunnet snø og skredfare.  

Om veien fortsatt er stengt datoen for deres utflukt, vil vi istedenfor besøke et annet sted i nærområdet. 

Dette wil ikke gå utover turens varighet eller kvalitet. 

Hva er inkludert:  

• Bussreise 

• Guidet tur  

• Adgang til Dalsnibba / Geiranger Skywalk 

• MVA 

 

Oppmøte: 

• Henting på hotellet / Cruise Terminalen / Parkeringsplass Joker butikk, 6216, Geiranger 

• Oppmøte er 15 minutter før turstart 

 

Nøkkelinformasjon: 

• Varighet; 3½ 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 Geiranger. Vi anbefaler å ta med 

en varm jakke og passende fottøy.   

 

Fra møtestedet: 

• Kjøre til Flydalsjuvet; fotostopp 

• Kjøre til toppen av Dalsnibba / Geiranger Skywalk; fotostopp 

• Kjøre til Djupvatnet / Djupvasshytta; fotostopp 

• Kjøre Ørnevegen; fotostopp 

• Kjøre tilbake til møtestedet 

• Rekkefølgen i dette kan variere 

 

Høydepunkter: 

• Fotostopp på Flydalsjuvet 

• Fotostopp ved Djupvasshytta / Djupvatnet 

• Besøke toppen av Dalsnibba / Geiranger Skywalk 

• Ørnevegen 

• Utsikten mot “De Syv Søstre” 


