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7 dagers tur til Eidsvoll, Hamar, Lillehammer, Røros, Trollstigen,
Geiranger, Førde, Bergen, Norheimsund 15.09.20- 21.09.20
På denne turen blir du nærmere kjent med det flotte landet vårt ☺ Turen baserer seg på
naturopplevelser, felleskap og godt humør. Aldri ensom med oss!!!
1. Tirsdag 15.09.20 – Stavanger – Suleskard – Rystad – Dalen – Notodden – Vikersund Kjøretid:7,5 timer, 417 km
Vi kjører fra Randaberg kl. 07:30, Stavanger kl. 08:00, Sandnes kl. 08:30 via Suleskard, Rystad
og Dalen til Vikersund. Fantastisk natur, stopper med jevne mellomrom. Vi tar med oss
matpakker til lunsj fra Lunsjtid, som vi nyter på en av de stoppene i naturskjønne omgivelser.
Vi overnatter på Tyrifjord Hotell i Vikersund, som er det geografiske midtpunktet i Viken
Fylkeskommune. Hotellet har flott vestvendt og solrik beliggenhet ved Tyrifjorden med
privat strand og marina. Middag på hotellet.
2. Onsdag 16.09.20 – Vikersund – Eidsvoll – Løten - Hamar - LillehammerKjøretid: 4 timer, 223 km
Etter frokost kjører vi videre til Eidsvoll, og forsøker å få en omvisning i Eidsvollsbygget.
(Usikker pga. Korona). Vi besøker uansett området, og her er det mulighet å kjøpe seg noe å
bite i.
Da er vi klare for Akevisitt, på Løiten Brænderi, en guidet tur - innom deler av
spritbrenneriet, deretter underholdning / humoristisk foredrag i kafeen. Mulighet til å
bestille smaksprøver.
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Deretter kjører vi til Hamar for et lite besøk. Videre skal vi til Lillehammer for middag og
overnatting på Hotel Scandic Victoria.
3. Torsdag 17.09.20 – Lillehammer – Lillehammer
Denne dagen er til fri disposisjon for alle, og fridag for bussen Man kan kose seg i
gågatene eller/og besøke Maihaugen på egenhånd som er en 20 minutters spasertur unna.
Her kan man bruke mange timer! Her er det mer enn 200 historiske hus fra 1200-tallet og
fram til i dag. Det fint å rusle rundt og få inntrykk av hvordan vi levde før i tiden. I noen av
husene er det lydguider. 4 steder i friluftsmuseet møter man områdeverter som gjerne dele
sin kunnskap og svare på spørsmål vi lurer på. Ellers er det åpne utstillinger. Det er flere
koselige spisesteder i Maihaugen.
Middag og overnatting på Scandic Victoria.
4.Fredag 18.09.20 – Lillehammer – Røros - Dombås –
Kjøretid: 6,5 timer, 438 km
Vi tar den siste frokosten i Lillehammer, og kjører nordover til Røros. Her kan vi bruke noen
timer for å se på severdighetene, og innta lunsj. Etterpå kjører vi til Dombås for middag og
overnatting på Dombås Hotell.
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5. Lørdag 19.09.20 – Dombås – Trollstigen – Geiranger – Førde – Kjøretid: 7 timer, 380 km
Denne dagen blir fullspekket med spektakulære bilder for netthinnene våre. Gjør klar
kameraet, og få med deg det meste fra fjellheimen. Reiser tidlig fra hotellet og kjører mot
Åndalsnes og opp Trollstigen. Vi kjører forbi Gudbrandsjuvet. Det er 5 meter smalt og 20-25
meter høyt juv som elva Valldøla presser seg gjennom. Juvet ligger lett tilgjengelig ved
riksvei 63 mellom Valldal og Trollstigen. Vannet har formet et system av djupe jettegryter og
finurlige formasjoner. Der er omtrent like dypt under vannoverflaten som det er høyt over.
Så kjører vi videre til Valldal, og tar ferjen over til Eidsdal. Vi får med oss den spektakulære
Ørnesvingen med sitt eget innebygde fossefall. Her kan vi se mot bygden Geiranger, utover
Geirangerfjorden med sine stupbratte fjellsider og fossene «De sju søstrene». Det blir minst
like flott videre på ferden helt til Førde med spennende naturopplevelser. Overnatting med
middag på Scandic Sunnfjord Hotell og Spa.
6. Søndag 20.09.20 –Førde – Bergen - Norheimsund – Kjøretid: 4 timer, 222 km
Etter en lang frokost kjører vi sørover og ankommer Bergen i lunsjtider. Her kan vi bruke
ettermiddagen på byvandring med severdigheter, eller ta Fløibanen. Ferdig med Bergen drar
vi videre til siste overnattingsted i Norheimsund, på Thon hotell Sandven. Før middag skal vi
til en av Norges mest besøkte fosser, Steindalsfossen, som har et fall på 50 meter, og er
spesiell fordi man kan gå på baksiden uten å bli våt. Middag på hotellet
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7. Fredag 21.09.20 – Norheimsund – Stavanger – Kjøretid: 5,5 timer- 250 km
Vi inntar den siste frokosten for denne gang. Vi skal besøke Hardanger Fartøyvernsenter.
Håndverkerne er i arbeid i verkstedene: reperbane, båtbyggeri, restaurering og smie. Her
kan man se handverkere utfører restaureringsarbeid. Vi får se en film, og få et fantastisk
innblikk i hvordan man brukte sjøveien før i tiden. Tar båten fra Tørvikbygd til Jondal, og
videre via Folgefonntunnelen mot Odda. Vi stopper på Åkrafjordtunet for lunsj på egenhånd,
og handling i den koselige butikken. Åkrafjordtunet har en litt «annerledes» butikk der en
kan gjøre en litt «annerledes» handel. Foruten vanlige kolonialvarer finner en her en
mengde av kvalitetsvarer, ikke minst kjøtt og pølser fra Johs. Lundal & Sønner. Lundals
produksjon av spekemat og eldhusrøykte kjøttvarer ligger like ved, og en del av butikken
fungerer som deres fabrikkutsalg.
Johs. Lundal & Sønner ble i 1998 kåret til Norges beste spekematprodusent. Vilt, pinnekjøtt,
hjemmelaget karbonader, ekte geitost, honning, hermetiserte plommer, klippfisk, røyke laks,
nordlandskaker, lefser og flatbrød er bare noe av spesialitetene de kan friste besøkende
med. Tar ferjen fra Arsvågen til Mortavika før vi ankommer Randaberg, Stavanger og
Sandnes.
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Pris per person med minimum 30 deltakere: kr 9800,- per pers i dobbeltrom.
Eneromstillegg: kr 2550,Inkluderer:
Buss med sjåfør og reiseleder i 7 dager
- 6 overnattinger med middag
- Lunsj 1. dag
- 4 ferjer for buss og passasjerer
- Bompenger på hele turen
- Akevisitt med skuespill uten smaksprøver på Løiten Brænderi
Inngang Fartøyvernsenter
Tillegg for:
- resterende lunsjer
- drikke til maten
- ev. smaksprøver på Løiten Brænderi
- ev. andre severdigheter og betalte «ad hoc» omvisninger som vi kommer på underveis i
felleskap for å gjøre turen mer interessant
Påmelding: turen er fulltegnet per 27.06.20 med venteplasser
Med rett til programendring.
Vi forholder oss til de reglene myndighetene gir for turbusskjøring, de har utarbeidet veileder. Hotellene har sin
veileder. De som reiser skal holde avstand og de gitte hygieniske reglene som gjelder for enhver tid.
Alle som har eller har hatt symptomer i de siste 14 dagene før avreise må holde seg hjemme.
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