
 

   

6-dagars trivselresa till det vackraste av Norge 

Gudbrandsdalen – Sognefjällsvägen - 

Sognefjorden – Flåmbanan – Voss - 

Bergen – Vøringsfossen - Oslo  
 

Avresa måndag 8 augusti 2022 
 

SPF Älvsborg i samarbete med SPF Linje 9 välkomnar alla medlemmar och vänmedlemmar på en 

underbar 6-dagars bussresa till de klassiska norska fjordarna. Vi har samlat ihop många höjdpunkter på denna 

resa, men kanske smäller tågresan med den berömda Flåmbanan högst. Andra fina upplevelser är den vackra 

Sognefjällsvägen, en härlig båttur på Sognefjorden, fjordarnas huvudstad Bergen, Vøringsfossen och otroligt 

många vackra vägar och vyer. Följ med på en resa du aldrig glömmer! 
 

Måndag 8 augusti:  Norrut mot Norge 

Samling vid OKQ8-macken Käringberget kl. 08.00, vid Västerträffen kl. 08.10 och på Frölunda Torg vid 

gaveln Resecentrum kl. 08.20. Vår första etapp går norrut förbi Uddevalla, Tanumshede och gränsen till 

Norge över Svinesundsbron. Vi passar på att ta lämpliga pauser längs vägen och fortsätter förbi Oslo till 

Nebbenes Kafeteria där dagens lunch serveras. Resan fortsätter nu till Lillehammer där vi tar en kortare paus 

för att se lite av staden som stod värd för vinter-OS 1994. Vi checkar sedan in på Scandic Hotel Hafjell i 

Øyer, precis norr om Lillehammer och så småningom samlas vi för middag i hotellets restaurang. 

 
Sognefjällsvägen, en av Norges vackraste fjällvägar  (Foto: Visit Norway) 
 

Tisdag 9 augusti.  Genom Gudbrandsdalen, över Sognefjällsvägen och till Hafslo 

Efter en god frukost på hotellet åker vi nu längs älven Gudbrandsdalslågen genom den vackra Gudbrands-

dalen. Vid Otta tar vi av västerut förbi Vågå och kommer till Lom. Här gör vi en längre paus vid Lom 

Stavkyrka, en av Norges bäst bevarade stavkyrkor från 1100-talet och får även tid till en kopp kaffe på egen 

hand. Vi fortsätter sedan mot Sognefjället och stannar till på ”Norges Tak”  vid Krossbu Turisthytte där 

dagens lunch serveras. Här är vi nära fjällområdena Breheimen och Jotunheimen. Vi er snart nere vid Lustra-

fjorden, en arm av värdens längsta fjord Sognefjorden. Nu är det bara en dryg halvtimme kvar till det trevliga 

familjedrivna Eikum Hotel vid Hafslovannet. Här checkar vi in och njuter sedan av kvällens middag.      
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Onsdag 10 augusti:  Sognefjorden och tågresa med Flåmbanan 

Frukost på hotellet och vi reser mot Manheller för färja över Sognefjorden till Fodnes. Vi fortsätter genom 

Lærdalstunneln som er Norges längsta tunnel og kommer sedan till Flåm som ligger vid Nærøyfjorden, en 

annan arm av Sognefjorden.  Här går vi ombord på Flåmbanan som går en fast rutt mellan Flåm och Myrdal. 

I loppet av en knapp timme tar tåget oss från havsnivå i Flåm till högfjällstationen Myrdal på Hardangervidda, 

867 meter över havet. Flåmbanan är en av de brantaste tåglinjerna i världen på vanlig räls, där nästan 80 % 

av längden har en stigning på 5,5 %. Tåget går genom fantastisk natur förbi Rallarvägen, branta fjällväggar, 

 
Flåmbanan  (Foto: Flåmbanan)  

skummande forsar, genom 20 tunnlar och bjuder på så många utsiktspunkter att många gärna åker flera 

gånger upp och ner mellan högfjället och fjorden! Vi väljer att gå av på Vatnahalsen station där vi serveras 

lunch på Vatnahalsen Högfjällshotell i härlig fjällmiljö. Deras specialitet Rallarsoppa är självklart dagens 

meny! Vi reser tillbaka till Flåm och skall nu på en underbar två-timmars båttur på Nærøyfjorden. 

Nærøyfjorden räknas som den absolut vackraste delen av Sognefjorden. Glöm ej kameran! I Gudvangen går 

vi av båten där bussen väntar på oss för vidare färd till Voss og Park Hotel Vossevangen som blir vårt hem i 

två nätter. Middagen serveras efter ankomst.  

 
Med båt på Nærøyfjorden (Foto: Anders Lien) 
 

Torsdag 11 augusti: Dagsutflykt till Bergen – fjordarnas huvudstad  

Efter en god norsk frukost tar vi plats i bussen för en utflykt västerut. Vårt mål är Bergen – en av världens 

vackraste städer. Den kallas även för fjordarnas huvudstad där den ligger bland öar och fjordarmar. Vi möts 

av en duktig lokalguide som skall ta oss med på en rundvandring i Bergen. Vi ser några av stadens  

huvudattraktioner:  Bryggen, Håkonshallen, Grieghallen och fisktorget. Efter rundturen får vi några timmar 

på egen hand. Många vill säkerligen ta en tur med Fløibanen som bjuder på en magnifik utsikt over staden. 

På Fløien restaurant kan man köpa en enklare lunch eller bara ta en fika. Eller så håller man sig i centrum 

och tar en lunch eller fika på en uteservering, besöker något av stadens museer eller kanske Galleriet 

köpcenter.  Kl. 17.00 samlas vi i bussen får återfärd till vårt hotell i Voss, där middag väntar. 
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Bergen med Fløibanen  (Foto: Visit Bergen) 
 

Fredag 12 augusti: Hardangerbron, Vøringsfossen och Hardangervidda   

Idag är det dags att påbörja vår hemresa. Efter en tidig frukost tar vi farväl av Voss och kör nu mot 

Hardangerfjorden och över den ”nya” Hardangerbron som 

öppnades 2013. Vi kommer till Eidfjord och tar den nya fina 

vägen genom Måbødalen för att sedan stanna till uppe på 

parkeringen vid en av Norges vackraste forsar – Vøringsfossen. 

En ny utsiktsplattform och en utsiktsbro som går över 

Vøringsfossen der den stupar ner i dalen är byggd det senaste 

året. Det är en kort promenad til dessa utsiktspunkter från 

parkeringsplatsen. Vår resa fortsätter nu över Hardangervidda 

österut mot Geilo där dagens lunch väntar.  Vi färdas genom 

Hallingdalen söderut mot Drammen där vi checkar in på Scandic 

Hotel Ambassadeur i centrum.  Framåt kvällen serveras middag 

i hotellets trevliga restaurang.   

 
Vøringsfossen (Foto: Visit Norway) Vacker natur över Hardangervidda   (Foto: Visit Norway) 
 

Lördag 13 augusti: Hemåt via Holmenkollen och Oslo 

Efter frukost påbörjar vi resans sista etapp. Vi kör nu direkt upp till Holmenkollen som ligger en mil utanför 

Oslo, ett känt skidcenter vintertid. Här kan man ta sig upp i hopptornet för magnifik utsikt, eller bara 

promenera vid skidcentret där Anders Södergren en gång välkomnades av 50 000 norrmän när han vann 

femmilen 2006 och 2008. Därefter kör vi ner till Oslos centrum och tar en längre paus. Vi promenerar 

tillsammans till Aker Brygge, ser rådhuset, den nya operan och flanerar på Oslos paradgata Karl Johan. Vid 

15-tiden fortsätter vi hemåt, via Svinesundsbron till Rasta Håby (Munkedal), där resans sista middag 

serveras.  Vi beräknas vara tillbaka i Göteborg vid 20-tiden efter en härlig resa i Norges vackra natur. 

 
Vacker natur längs Sognefjorden  (Foto: Fjord Norway)        
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PRIS: 9 650 kr   (Enkelrumstillägg: 1 850 kr) 

 

I priset ingår: 

- Bussresan i modern turistbuss från Leja Touring enligt resebeskrivningen  

- En övernattning i dubbelrum på Scandic Hotel Hafjell i Øyer inkl. middag och frukost 

- En övernattning på Eikum Hotel i Hafslo inkl. middag och frukost 

- Två övernattningar på Park Hotel Vossevangen i Voss inkl. middag och frukost 

- En övernattning på Scandic Hotel Ambassadeur i Drammen inkl. middag och frukost 

- Entré till Lom Stavkyrka 9/8 

- Tågresa med Flåmbanan Flåm-Vatnahalsen t/r samt två-timmars båtfärd på Nærøyfjorden 10/8 

- Lokalguide i Bergen 11/8  

- Lunch 8/8 Nebbenes, 9/8 Krossbu, 10/8 Vatnahalsen och 12/8 Geilo, totalt 4 luncher 

- Middag på Rasta Håby utanför Munkedal 13/8 

- Alla färjekostnader och vägavgifter i Norge samt avgift Hardangerbron 

- Reseledare är Anders Lien från Komfort Resor  
 

Anmälan:  
Du anmäler dig till Ewa Erikson, SPF Älvsborg, tel 0707-67 22 95, mejl ewa.a.erikson@gmail.com   
    

Betalning: Du kommer att få faktura på delbetalning om 2 000 kr per person i början av maj månad med 

betalningsfrist 20 maj, samt faktura på slutlikvid i mitten av juni månad med betalningsfrist fredag 8 juli. 

Ewa Erikson är kontaktperson och alla frågor gällande resan kan ställas till henne.   
 

Avbeställningsskydd: Komfort Resor erbjuder inget avbeställningsskydd. Detta har de allra flesta ändå via 

sin hemförsäkring eller via sitt bankkort (Visa eller Master Card). Använd ditt konto som är knutet till ditt 

betalkort, så finns ett avbeställningsskydd inkluderat hos de flesta svenska banker. 
 

Glöm ej giltigt pass! 

   

För mera information om olika sevärdheter etc. på resan, kan du via internet surfa in på följande sajter: 

www.scandichotels.no/hotell/norge/lillehammer/scandic-hafjell  (Scandic hotell Hafjell i Øyer)     

www.eikum.no (Eikum Hotel i Hafslo)         www.krossbu.no (lunchen på Sognefjällsvägen)  

www.fjords.com/no/lustrafjorden (turistinformation om Lustrafjorden) 

www.fjords.com/no/sognefjorden (turistinformation om Sognefjorden - värdens längsta fjord) 

www.norwaysbest.com/no/flamsbana  (Flåmbanan) 

www.norwaysbest.com/things-to-do/fjords/fjord-cruise-naeroyfjord/ (Båt på Nærøyfjorden) 

www.vatnahalsen.no (lunchen på Vatnahalsen högfjällshotell) 

www.parkvoss.no (Park Hotel Vossevangen) 
www.visitbergen.com (turistinformation om Bergen)  

www.scandichotels.no/hotell/norge/drammen/scandic-ambassadeur-drammen (Scandic Drammen) 
www.visitoslo.com/no/aktiviteter-og-attraksjoner/omraader/holmenkollen/ (info om Holmenkollen) 

 

OBS: För allas trevnad försök vara så doftfria som möjligt. Tänk på våra allergiker. 
 

Välkomna att uppleva det vackraste av Norges natur! 
 
 Researrangör: 

 

 
Kapplandsgatan 10, 414 78 Göteborg  Tel 031-41 12 00  mobil 0705-41 49 03  

Hemsida:  www.komfortresor.se 
 

Komfort Resor har lagstadgad resegaranti vid kammarkollegiet. Gå gärna in på deras hemsida  

www.kammarkollegiet.se/resegarantier/du-som-ska-resa  
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