Kjeåsen med Flåmsbanan och Gudvangen

NORGE
– detta land med osedvanligt vacker och mångskiftande natur. Kristallklara bäckar
och vilda älvar, imponerande forsar omgärdade av djupa skogar, blålila glaciärer,
fjäll och fjordar. Vi åker över Hardangervidda – högfjällsplatån, som är Norges
största nationalpark.
Dag 1. Till Geilo
Vi startar på morgonen, tar oss genom Närke och Värmland. Efter att ha rundat Oslofjorden
viker vi av norrut. Vi fortsätter längs Hallingdalen, passerar Gol och ankommer till Geilo som
ligger vid början av Hardangervidda. Vi checkar in på
****Geilo Hotel, där vi ska bo 3 nätter. Hotellet ligger i
centrala Geilo, bara 150 meter från Geilo Alpincenter och
ca 10 minuters promenad från centrum, nära kyrkor och
museum samt bergen och parker! Detta 3*** hotell är ett
exempel på Geilos alpinska arkitektur, öppnade 1880, och
idag erbjuder moderna bekvämligheter. De ljust inredda
rummen har TV, eget badrum med dusch och hotellet har
panoramautsikt över Ustedalsfjorden.
Vill man koppla av erbjuds fri tillgång till bastu och ångbad.

Wi-Fi finns tillgänglig på hela hotellet och är gratis.Det
finns hiss.Gemensam middag. (ca 670 km)
Dag 2. Kjeåsen
Efter frukosten reser vi västerut mot Hardangerfjorden. En av höjdpunkterna på resan är ett
besök på gården Kieåsen en av världens mest
avsides gårdar 600 meter upp på en fjällsida. Vi
får höra om livet här uppe och om släkten Wiik
som bott här i generationer. Gården blev känd i
Sverige genom boken ”Folket på Kieåsen” av
Bror Ekström. Innan vägen anlades var enda
sättet att ta sig upp via en
hisnande brant stig längs bergstupet.

Vintertid var man helt isolerad. Idag bor ingen där, men sommarhalvåret är Alvhild
Gustavsson och hennes familj där då och då. Därefter beger vi oss till Hardangervidda
Naturcenter som är ett natur- och kulturhistoriskt museum. På återresan till Geilo stannar vi
vid Vöringsfossen, ett av Norges mest berömda vattenfall. Efter en härlig dag på högfjället
återvänder vi till vårt hotell. Gemensam middag.

Dag 3. Flåmsbanen & Gudvangen
Nu gör vi oss redo för en dag med både tåg, båt och buss. Flåmsbanan är troligen en av de
vackraste tågsträckorna i världen. De slingrande tunnlarna som går in och ut genom bergen
är resultatet av det djärvaste och skickligaste järnvägsbygget i norsk historia. Vi åker Flåm –
Myrdal - Flåm, genom den vackra naturen med allt från snötäckta bergstoppar till vattenfall.
Under båttur mellan Flåm och Gudvangen kastar sig vilda forsar utför fjällsidan och bildar
mäktiga vattenfall. I Gudvangen väntar vår buss för att ta oss tillbaka till Geilo. Gemensam
middag.

Dag 4. Till Hemorten
Vi åker på höjder upp till 1 100 m.ö.h. Med bussen tar vi oss genom Numedalen vid
Hardangervidda. Vi passerar Kongsberg och Drammen. Via E18 är vi åter i Sverige och
åker tillbaka till Östergötland – en kontrast till vad vi upplevt de senaste dagarna… Beräknad
hemkomst ca 22.00. (ca 660 km)
”Under alla dagar gör vi naturliga stopp för lunch och kaffestunder. Det kommer att finnas
kaffe med dopp att köpa ombord på bussen och kanske någon glad överraskning!!!”
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Datum:

27-30/6, 4-7/7, 18-21/7, 25-28/7, 8-11/8, 15-18/8

ÄNTLIGEN SER VI EN LJUSNING ….
OBS! Ni anmäler er direkt till Vikingbuss. Varje förening RINGER (ej mail) in antal
medlemmar och vilket datum som ni önskar åka. Direkt får ni besked om det är möjligt, så
ni bör ha några alternativa datum. När vi har mottagit ert antal skickar ni en lista med
namn, adress, telefonummer och gärna mailadresss till Vikingbuss (helst på mail).
Listan ska vara oss tillhanda senast 5 dgr efter bokning.
Vikingbuss telefonnr: 013-14 15 16 Mail: info@vikingbuss.com.
Resebevis och inbetalningskort kommer sedan att skickas från Vikingbuss.
Tänk på… att är ni 8 personer eller fler från Er förening hämtar vi på av Er bestämd plats!
Tider: Avresa 05,20 från Norrköping, 06,00 från Linköping. Hemkomst ca 22.00.
Övriga orter enligt ert tillsända resebevis från Vikingbuss
Ingår: Resa i helturistbuss, 3 nätter logi/del i dubbelrum, 3 frukost, 3 middag, Övrigt enligt program
Tillkommer: Enkelrumstillägg, dryck till maten, ev. övriga entréer.

Pris:
Tillägg:

5 950;-1 200;--

enkelrum för 3 nätter, begränsat antal

Resegaranti till Kammarkollegiet är ställt av researrangören som är: Nya Resebyrå Vikingbuss AB.
Anmälningsavgift erlägges 45 dagar innan avresa som är 400,--/person. På er resebevis som ni
får av Vikingbuss finns BG och OCR nr, Bokningsnr och datum för betalning.
Slutbetalning är 21 dgr innan avresa
Vid avbokning:
* Avbokning tidigare än 45 dagar före avresa
* Avbokning mellan 39 dagar - 14 dagar före avresa
* Därefter

400:-/person
50% av resans pris
100% av resans pris

Tänk på:
* Att ta med giltigt ID-handling
* Att kolla Era avbeställningsskydd på Er hemförsäkring och/eller Ert betalkort
* OBS! Alla måste vara fullvaccinerade mot Covid.
Frågor besvaras av: Vikingbuss 013-14 15 16 eller per mail: info@vikingbuss.com
Vi förbehåller oss rätten till ändringar i programmet.

