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OSLO – Privat – 10-dagers Ferietur til Norske Natur- og Kulturperler 

 

10 dagers / 9 netters Rundtur: Oslo – Ålesund – Bergen – Oslo   
 
Oslo, start- og sluttpunktet for denne spennende rundturen, er Norges hovedstad og største by. Oslo er 
en urban metropol med gamle historiske røtter. Her finner du alt en moderne storby har å tilby, samtidig 
som byens spennende fortid kan utforskes på utallige museer og attraksjoner. Oslo er lett tilgjengelig 
for besøkende fra hele verden. Byen ligger kun 20 min. fra Norges største internasjonale flyplass, og i 
bysentrum finner vi flere velrenommerte hotell. Oslo er dermed et ideelt utgangspunkt for vårt 10-
dagers ferieeventyr.  

Etter at dere har utforsket Oslo, starter rundturen vår. Reisen går først mot innlandet, til OL-byen 
Lillehammer. Deretter setter vi kursen mot nordvest, til jugendstilbyen Ålesund. Fra Ålesund følger vi 
kysten og fjordene sørover til Bergen. Derfra går turen østover. Vi krysser ville høyfjellsvidder nært 
Hallingskarvet nasjonalpark før rundreisen ender hvor den begynte: i Oslo. Nyt synet av vakre fjorder, 
idylliske bygder og uberørt natur langs ruten. 
 
 
 
REISERUTE: 
Dag 1 – VELKOMMEN TIL OSLO 
Vi ønsker dere velkommen på et hotell i Oslo. Her vil dere bli kjent med deres reiseleder og de andre 
reisende, og få informasjon om ferieeventyret som ligger foran dere.  
*Om dere ankommer tidlig og vil utforske Oslo på egen hånd, må dere gjerne ta kontakt med oss via e-
mail eller telefon. Vi vil være behjelpelige med informasjon om hva dere kan se og gjøre i Oslo.  
 
Vi tilbringer natten på et hotell sentralt i Oslo. 
 
Dag 2 – OL-byen Lillehammer og Glittersjå fjellgård 
Vi forlater Oslo og reiser innover i landet, til den lille byen Lillehammer, vertsby for de Olympiske 
Vinterlekene i 1994. Dere får tid til å utforske Lillehammers idylliske sentrum på egen hånd. Deretter 
går turen videre gjennom den grønne og fruktbare Gudbrandsdalen, helt til Glittersjå fjellgård. Her vil vi 
få en omvisning på gården, og dessuten møte elger og andre dyr. Etterpå følger vi Sjoa-elva videre mot 
Otta.  
 
Vi tilbringer natten på et hotell i Otta-området.  
 
Dag 3 – Den eventyrlige Trollstigen og Romsdalsalpene  
Vi legger Gudbrandsdalens myke og grønne landskap bak oss og setter kursen mot Romsdalsalpenes 
ville og storslagne tinder. Her finner vi noen av de høyeste og mest imponerende fjelltoppene i Norge. 
Etter å snirkle oss opp de 11 hårnålsvingene i den berømte Trollstigen ankommer vi snart 
«jordbærbydga» Valldal – kjent for fruktdyrking og laksefiske. Derfra følger vi Storfjorden til Ålesund.  
 
Vi tilbringer natten på et hotell sentralt i Ålesund.  
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Dag 4 – Jugendstilbyen Ålesund 
I Ålesund får dere tid på egen hånd til å utforske byen. Ålesund, berømt for sin jugendstilarkitektur, 
ligger der hvor det åpne havet møter de dype fjordene, og har blitt beskrevet som «Norges vakreste by» 
av Times Magazine.  Kanskje du vil nyte utsikten fra byfjellet Aksla – eller prøve den lokale klippfisken? 
I Ålesund finner du garantert noe spennende å gjøre!   
* For mer informasjon om ting du kan se og gjøre i Ålesund, vennligst kontakt oss via e-mail eller telefon 
før turstart. 
 
Vi tilbringer natten på et hotell sentralt i Ålesund. 
 
Dag 5 – Majestetiske fjorder og isbreer 
Vi reiser fra Ålesund om morgenen, og følger Storfjorden til den UNESCO-listede Geirangerfjorden. I 
Geiranger vil du få tid på egen hånd til å utforske den sjarmerende bygda. Kanskje du vil kjøpe lokalt 
håndverk, eller noe godt å spise? Deretter kjører vi over smale fjellveier til Kjenndalsbreen, en arm av 
Jostedalsbreen – kontinentaleuropas største isbre. Etterpå går reisen videre mot Jølster.  
 
Vi tilbringer natten på et hotell i Jølster-området.  
 
Dag 6 – Fjordcruise på UNESCO’s Nærøyfjord  
I dag krysser vi den vakre Nærøyfjorden, nok en UNESCO-listet naturskatt, på et 2-timers fjordcruise. 
Husk å ha kameraet klart, for dette fjordlandskapet kan ta pusten fra noen og enhver. Deretter besøker 
vi Gudvangen, en liten bygd med stolte vikingrøtter, før reisen fortsetter til Bergen.   
 
Vi tilbringer natten på et hotell sentralt i Bergen.  
 
Dag 7 – Vakre Bergen  
Nyt en dag i Norges nest største by! I dag får dere tid på egen hånd til å utforske Bergen i deres eget 
tempo. Bergen er en skattkiste av spennende opplevelser å velge mellom, som UNESCOs Bryggen, 
Håkonshallen, og det berømte fiskemarkedet.  
* For mer informasjon om ting du kan se og gjøre i Bergen, vennligst kontakt oss via e-mail eller telefon 
før turstart. 
 
Vi tilbringer natten på et hotell sentralt i Bergen. 
 
Dag 8 – Den Fantastiske Flåmsbanen 
Vi reiser fra Bergen med tog – på den verdensberømte Flåmsbanen. Denne panoramaturen, kalt 
“verdens mest utrolige togtur” av Lonely Planet, er en uforglemmelig opplevelse. Etter ankomsten i 
Flåm går reisen videre med buss. Igjen går turen opp mot fjellene, til fjellplatåene nært Hallingskarvet. 
Disse fjellområdene huser flere sky og ville dyrearter, blant annet ørner og reinsdyr. Hallingskarvet 
nasjonalpark ble opprettet i 2006 for å beskytte den urørte naturen i området.   
 
Vi tilbringer natten på et Hotell i Hallingdal-området. 
 
Dag 9 – Borgund Stavkirke, ville fjell, og dype skoger  
Vi begynner dagen med et besøk i Borgund museum og stavkirke. Borgund stavkirke ble bygget i 
middelalderen og er en nasjonal kulturskatt, berømt for sine vakre utskjæringer og arkitektur som bærer 
spor av vikingtiden. Herfra går turen videre over høyfjellsvidder og dype skoger, til vi fullfører rundreisen 
vår ved ankomst i Oslo.  
 
Vi tilbringer natten på et hotell sentralt i Oslo.   
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Dag 10 – OSLO– Takk for nå og god tur hjem! 
Etter en god natts søvn på et hotell i Oslo har tiden kommet for å si farvel og takk for turen. Om dere 
har litt tid til overs før flyet deres går, kanskje dere vil utforske Oslos gater og butikker?  
 
Transport til/fra flyplassen kan arrangeres på forespørsel.  
 
HØYDEPUNKTER: 

• Vakre fjorder og ville fjelltopper 
• Flere UNESCO-listede attraksjoner (f.eks Geirangerfjorden og Bryggen i Bergen) 
• Kjenndalsbreen 
• Den verdensberømte Flåmsbanen  
• Et “fjordcruise” på Nærøyfjorden 
• Borgund Stavkirke 
• Glittersjå fjellgård 

• Flere besøk til kulturelle og historiske attraksjoner 
 
HVA ER INKLUDERT: 

• Komfortabel buss eller minibuss og profesjonell sjåfør 
• Erfaren reiseleder 

• Overnattinger på komfortable hotell 
• Kontinentalfrokost 
• Fergebilletter, togbilletter, vei/toll-avgifter og andre transportkostnader som inngår i 

reiseruten 
• Inngangsbilletter til alle attraksjonene som inngår i turen 

 
IKKE INKLUDERT: 

• Reise til/fra Norge 
• Ytterligere måltider/drikke (vi vil imidlertid ha en lengre pause på alle reisedager, så dere får 

tid til å kjøpe et godt måltid langs veien) 
• Transportkostnader og andre kostnader for individuelle aktiviteter dere gjør på egen hånd/på 

«fridager» 
• Privat reiseforsikring 

 
KAN ARRANGERES PÅ FORESPØRSEL: 

• Transport til/fra flyplassen 
 
GODT Å VITE: 
Værforholdene kan forandre seg raskt. Det er ofte langt kaldere i høyfjellet enn langs kysten eller i 
byene. Vi anbefaler alle våre gjester å ha med varme klær, regnjakke og gode sko. Men ikke glem lett 
sommertøy for varme dager!  
 
Valutaen i Norge er Norske Kroner (NOK). De fleste butikker og attraksjoner godtar også bankkort, og i 
noen tilfeller EUR og USD. Vi anbefaler likevel at du har NOK tilgjengelig.  
 
Vennligst merk at gjester fra de fleste land utenfor EU/EEA trenger visum for å besøke Norge. Vi 
anbefaler dere å kontakte deres lokale ambassade for mer informasjon rundt dette:  
Norwegian directorate of Immigration - Visit and Holiday 
 
ANNEN INFORMASJON: 
Reiseruten kan forandres ved uforutsette hendelser som stengte veier, avlyste eller meget forsinkede 
ferger, osv.  

https://www.udi.no/en/want-to-apply/visit-and-holiday/

