22 - 26. august 2019
Geiranger - Ålesund - Molde - Atlanterhavsveien
Bli med oss på en fantastisk bussreise i vårt eget, vakre land - Norge.
Vi byr på opplevelser i Loen, Geiranger, Trollstigen, Molde, Ålesund, Atlanterhavsveien,
Kristiansund og Oppdal! Det er tid for gode historier, hyggelig samvær og god mat.

Dag 1: Hallingdal - Loen
Vi starter fra Hallingdal og setter kursen nordover.
Turen går over Hemsedalsfjellet til Lærdal. Videre over
Sognefjorden til Sogndal, hvor vi inntar en bedre lunsj.
Etter lunsjen kjører vi gjennom storslått natur med isbreer,
høye fjell og dype fjorder. Om ettermiddagen ankommer
vi vårt mål, tradisjonsrike Hotel Alexandra i vakre Loen.
Det blir mulighet for å oppleve suksessen Loen Skylift,
pendelbanen fra fjord til fantastisk utsikt på 1000 moh!

Dag 2: Loen - Molde
I dag står høydepunktene i kø. Først skal vi kjøre via
Stryn og Hornindalsvatnet til Hellesylt. Her skal vi ta
fergen over vakre Geirangerfjorden til Geiranger. I
Geiranger tar vi en god lunsj pause før vi fortsetter mot
Ørnesvingen og Trollstigen! Om ettermiddagen er vi
framme på hotellet vårt Quality Hotel Alexandra i Molde,
rosenes by (2 netter).

Dag 3: Ålesund
Vi besøker en av våre aller vakreste byer, Ålesund.
Byen brant ned til grunnen i 1904, men ble raskt bygget
opp igjen i flott Jugendstil. Vi tar også turen opp til det
kjente utkikkspunktet Aksla. Det blir tid til å utforske
Ålesund på egenhånd, før vi setter kursen tilbake til
Molde.

Dag 4: Molde - Oppdal
I dag kjører vi veien som har blitt omtalt som verdens
vakreste - Atlanterhavsveien! Den snor seg over 7 broer,
fra holme til holme helt ute ved storhavet. Vi tar en stopp
i Kristiansund - kjent for fargerike hus, opera og
klippfisk. Turen går videre via Sunndalsøra, til dagens mål
Oppdal og vårt flotte hotell Quality Hotell Skifer.
Lunsj og kaﬀepauser underveis.

Dag 5: Oppdal - Hallingdal
Etter en god frokost i skiferbygda Oppdal,
setter vi kursen hjemover over Dovrefjell og Valdresflya.
Vi inntar en god lunsj på Beitostølen, før vi ankommer
Hallingdal om ettermiddagen. Takk for turen!

Pris kr. 6.990,- pr. pers.
Inkluderer:

- Reiseleder/guide.
- Busstransport av høy kvalitet.
- 4 netter i dobbeltrom på hotell ihht.

turprogram (4x frokost og 4x middag)

- Ferger og bompenger.
Enkeltrom:

Tillegg:

kr. 1300,-

Påmeldingsfrist 8 juli 2019

Kontaktinfo:

email: post@geiloturbusser.no
telefon: 32 08 80 80

