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VI OPLEVER EN BID AF NORGES STORSLÅEDE
PANORAMAER FRA FØRSTE PARKET.  SEJLER PÅ DE

TROLSKE FJORDE, TAGER TIL HARDANGARVIDDAR OG
KØRER MED BÅDE BERGENSBANEN OG FLÅMBANEN

 
TEKNISK ARRANGØR: PANTER REJSER
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Norge er lig med dybblå fjorde formet i istiden, vidt udsyn og stejle fjelde med fossende
vandfald. De enorme fjeld- og skovområder og udstrakte vidder betyder, at kun cirka
tre procent af landets areal er dyrkbart, så selvom landet er stort, bor der lidt færre
mennesker end i Danmark. 
Spredt bosætning, store afstande og vanskelige transportforhold er fakta, men siden
1970’erne har en stærkt voksende olie- og gasproduktion i Nordsøen muliggjort en
hastig velfærdsudvikling og gjort Norge til et af verdens rigeste lande.
Norge er smuk og besøgsmulighederne er mange, så den største opgave er egentlig
bare at vælge ud, hvad man kan tænke sig at se.

Natur fra alle vinkler
På denne rejse, som ligger 17.-21. juni har vi plukket lidt i nogle af de forskellige bud og
valgt, at deltagere skal opleve dele af landet både fra land- og vandsiden og faktisk også
en anelse fra luften.
Vi bor i Geilo på Hotel Ustedalen, der også er et populært skihotel, fordi det ligger
perfekt med adgang til skiterrænet lige uden for døren. Et dejligt og centralt sted at bo
ikke mindst om sommeren, hvor bakkerne er grønne. 
Panter Rejser er teknisk arrangør, når vi lørdag 17. juni tager med bussen fra Herning
og Skive. Vi skal med færgen fra Hirtshals klokken 12.45 mod Larvik, hvor vi ankommer
klokken 16.30. 
Herfra fortsætter vi rejsen op mod Geilo og indkvartering - og efterfølgende middag på
hotellet. 

De berømte baner
Søndag efter morgenmaden tager vi med Bergensbanen til bjergbyen Myrdal. Her
skifter vi til Flåmbanen og kører med toget ned til fjorden med et stop ved Kjosfossen.
Flåmbanen er en af de 10 flotteste togrejser i verden og også en af de stejleste i Europa.
Den er en sidebane til togbanen Oslo-Bergen og stod færdig i 1947. På den 20 kilometer
lange togtur oplever vi en del af landets mest spektakulære natur.
Vel ankommet til Flåm er der tid til at besøge museet eller en af de hyggelige caféer, før
vi går ombord på skibet, som vil sejle os gennem Nærøyfjorden til Gudvangen. 
Nærøyfjorden er optaget på Unescos liste over verdens naturarv som eksempel på et
typisk fjordlandskab med 1000 meter stejle fjeldsider, vandfald og små gårde både
langs vandet og højt oppe i fjeldene. 
Ved Gudvang venter vores bus, som kører os retur over fjeldet til Geilo.
Mandag er der endnu flere vidunderlige naturoplevelser, når vi tager bussen over
Hardangervidda til det fantastiske vandfald Vøringsfossen. Turen går herfra ned af
fjeldet til Eidfjord til det moderne natur- og kulturhistoriske oplevelsescenter
Natursenter Hardangerhvo, hvor vi skal lære mere om norsk natur, klima og miljø.
Videre til Hardangerfjorden, forbi Hardangerbroen, en af verdens længste hængebroer. 
Tirsdag finder vi ud af hvorfor byen Rjukan kom på verdenskortet. 

Program:



Kørsel i moderne langtursbus
Dansktalende rejseleder
Colorline fra Hirtshals til Larvik t/r
Togbillet fra Geilo til Myrdal med Bergensbanen
Togbillet fra Myrdal til Flåm med Flåmbanen
Fjordcruise
Andre udflugter
Fire nætter på Ustedalen Hotell
Fire gange morgenmad
Fire gange middag

Det store industrieventyr
Vi besøger Vemork, som tilbage i 1911 var verdens største kraftværk. I dag huser
Vemork Norsk Industriarbejder Museum, der giver et rigtig godt indblik i norsk industri
og krigshistorie. Vi bliver meget klogere på det fantastiske industrieventyr, der fandt
sted her i byen.
Turen går nu til Hardangervidda Nationalsenter, der har modtaget hele to
internationale priser for deres fantastiske udstillinger. Med 22 interaktive installationer
og en minibiograf kommer vi meget tættere på dyrelivet på Hardangervidda.
Onsdag kører vi stille og roligt mod Larvik, hvor der er afgang med færgen klokken
17.30. 
Undervejs gør vi et stop ved Heddal Stavkirke, som er Norges største stavkirke fra 1200-
tallet. Tre ragende spir og bygget i malmfyr.
Klokken 21.15 er vi retur i Hirtshals, hvorefter vi kører tilbage mod hjembyerne.

Prisen for denne dejlige rejse er 7799 kroner for abonnenter i dobbeltværelse. Ikke-
abonnenter betaler tilsvarende 7999 kroner. 
Eneværelsestillæg på 1000 kroner.

Prisen inkluderer:

Tilmelding til Læserklubben.

 

mail@laeserklubben.dk eller 87228469-96263756/57


