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Olden – Privat Tur – Den Majestetiske Geirangerfjorden 

Fra Olden vil dere kjøre buss langs Innvikfjorden, gjennom bygdene Loen og Stryn, og videre opp til det 

nydelige Strynvatnet. Her ligger Jostedalsbreen Nasjonalparksenter, hvor dere kan lære alt om isbreer, 

lokal geologi, flora og fauna. Reisen fortsetter opp mot fjellheimen, og dere vil snart se hvordan 

landskapet forandrer seg fra et fruktbart jordbruksland med pittoreske gårder til et værhardt landskap 

med høye fjelltopper. Turens neste stopp er ved et vakkert fossefall, Øvstefossen. Fra en 

utsiktsplattform kan dere ta bilder av de imponerende og høylydte vannmassene. 

Reisen forsetter til Djupvatn, et fjellvann rundt 1000 meter over havet. Herfra vil bussen snirkle seg 

oppover de mange hårnålssvingene til fjelltoppen Dalsnibba, 1500 meter over havet. Her kan dere nyte 

den slående utsikten over Geirangerfjorden som står på UNESCO‘s verdensarvliste, omringet av frodige 

fjellsider og snøkledte fjelltopper.    

Neste stopp er ved Flydalsjuvet, et juv som kan ta pusten fra noen og enhver, etterfulgt av den 

sagnomsuste Ørnevegen med sine 11 hårnålssvinger og geiter som gresser i veikanten. Ved den 

øverste svingen finner dere nok en utsiktsplattform, denne gangen med panoramautsikt mot det 

verdensberømte fossefallet “De Syv Søstre“. Deretter går turen igjen over fjellene, tilbake til Olden. 

 

Hva er inkludert: 

• Bussreise 

• Guidet tur 

• Adgang til Dalsnibba / Geiranger Skywalk 

• MVA 

 

Ekstra turalternativer: 

• Mulig å bestille både med og uten lunsj 

 

Oppmøte: 

• Henting på hotellet / Cruise Terminalen i Olden (6788, Olden, Stryn Kommune) 

• Oppmøte er 15 minutter før turstart 

 

Nøkkelinformasjon: 

• Varighet; max. 8 timer 

• 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 Olden. Vi anbefaler å ta med en 

varm jakke og passende fottøy.   

 

Fra møtestedet: 

• Busstur til Oppstrynvannet og Jostedalsbreen Nasjonalparksenter 

• Øvstefossen; fotostopp 

• Djupvatnet; fotostopp 

• Kjøre opp Dalsnibba; fotostopp 

• Kjøre til Flydalsjuvet; fotostopp 

• Lunsj i Geiranger ( hvis lagt til ditt kjøp) 

• Kjøre Ørnevegen; fotostopp 

• Retur med buss til Olden 

• Rekkefølgen i dette kan variere 
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Høydepunkter: 

• Utallige fotomuligheter med panoramautsikt 

• Besøke Jostedalsbreen Nasjonalparksenter 

• Besøke Dalsnibba, Djupvatn, Flydalsjuvet 

• Ørnevegen 

 


