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Eidfjord – Den Ultimate Sightseeing Opplevelsen 

 
Bussturen starter i Eidfjord. Herfra følger vi elva Eio, berømt for sitt rike ørret-og laksefiske, helt til 
Hardangervidda Natursenter. Her vil dere bli tatt i mot av hyggelige ansatte som står klare til å vise 
dere rundt. I dette familievennlige senteret vil dere lære alt om lokal natur, klima og miljø på en 
spennende og lærerik måte. Senteret har mange forskjellige utstillinger og høydepunktet blandt disse 
er panoramafilm som vil ta dere med på en visuell reise langs fjord, fjell og fossefall.   
 
Etter besøket på Hardangervidda Natursenter fortsetter turen mot Måbødalen, omringet av høye 
tinder. Veien går gjennom tunneller og gamle steinbroer til Hardangervidda, Europas største 
høyfjellsplatå. Denne naturskjønne vidda ligger over tregrensa og huser Hardangervidda Nasjonalpark.   
 
Bussturen går deretter videre langs en smal vei med mange dramatiske hårnålsvinger, opp til Fossli 
hotellet, på toppen av fjellsiden. I dette hotellet kan dere se et antikt Zimmerman-piano som ble brukt 
av selveste Edvard Grieg. Fra hotellet vil dere også kunne nyte en fantastisk utsikt over den berømte 
Vøringsfossen. Fossen har et fritt fall på 145 meter og en total høyde på 182 meter. Dette gjør 
Vøringsfossen til ett av Europas høyeste fossefall og et absolutt “must” å oppleve. 
 
 
Hva er inkludert: 

• Bussreise 

• Guidet tur 

• Inngangsbillett til Hardangervidda Natursenter  

• MVA 
 
Oppmøte: 

• Cruise Terminalen i Eidfjord 

• Vi tilpasser turen cruisebåtenes ankomst- og avgangstider 

• Oppmøte er 15 minutter før turstart 
 

Nøkkelinformasjon: 

• Varighet; 3½ time 

• Vanskegrad; nivå 1, lett, passert 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 Eidfjord. Vi anbefaler å ta med en 
varm jakke og passende fottøy. 
 

Fra møtestedet: 

• Kjøre til Hardangervidda Natursenter; besøk 

• Kjøre til Hardangervidda; fotostopp 

• Kjøre til Fossli hotellet / Vøringsfossen; besøk 

• Kjøre tilbake til møtestedet 

• Rekkefølgen i dette kan variere 
 
Høydepunkter: 

• Hardangervidda Natursenter 

• Hardangervidda høyfjellsplatå 

• Den spektakulære Vøringsfossen  

• Fantastiske landskap 


