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Norge med Atlanterhavsveien och 
Geirangerfjorden 
 
 

Den är inte lång där den svingar sig mellan kobbar och skär 
ute i havsbandet – Atlanterhavsveien - spektakulär och hyllad 
som en av världens vackraste bilvägar. Vårt fantastiska 
grannland har så många naturupplevelser att erbjuda och 
Geiranger räknas till en av Norges riktigt storslagna och 
bildsköna platser, foton tagna här är otaliga…  
 
Dag 1 Hemorten - Otta 
Vi reser från våra hemorter och färdas västerut genom Värmland till 
Morokulien. Här gör vi ett stopp för möjlighet till lunch. Sedan 
fortsätter vi resan längs Mjösa och befinner oss i olympiska trakter. I 
Lillehammer passar vi på att åka upp i Lysgårdbakken och njuta av 
den fina utsikten. Vi åker genom Gudbrandsdalen som är så vacker 
att den ibland kallas för ”Guds egen dal”! Väl framme i Otta checkar 
vi in på vårt hotell där en gemensam middag serveras på kvällen.  
Ca 61 mil från Mjölby 
 
Dag 2 Otta – Atlanterhavsveien - Ålesund 
Vi inleder dagen på vackra vägar förbi Snøhetta Dovrefjell och vidare 
upp genom Trøndelag fylke. Vi följer den fiskerika och grön-
skimrande älven Driva ut mot Sunndalsfjorden, därefter vidare till 
Kristiansund. Snart kör vi ut på den magnifika Atlanterhavsveien och 
man får nästan känslan av att vägen försvinner efter krönet, en allt 
emellanåt hisnande känsla när vi åker de 8,6 km mellan Kårvåg och 
Vevang. Framåt kvällen når vi Norges vackraste by med sina sirliga 
jugendbyggnader från förra sekelskiftet – Ålesund! Incheckning och 
gemensam middag på centralt belägna Thon Hotel. Ca 47 mil  
 
Dag 3 Ålesund - Geirangerfjorden - Øyer 
Tidig revelj och frukost för idag ska vi åka båt på en av världens 
vackraste fjordar - Geiranger! Efter tre njutningsfyllda timmar med 
sagolika vyer kliver vi iland för att fortsätta på den slingrande 
Fylkesvej 63 upp till Dalsnibba - mer storslaget kan det knappast bli! 
Tillbaka mot Gudbrandsdalen och vårt hotell i Øyer. Efter en dag 
med många intryck smakar middagen alldeles utmärkt.  
Ca 26 mil landväg 
 
Dag 4 Øyer - Hemorten 
Efter frukost påbörjar vi hemresan. Vi kör genom Hedmark och 
kommer via Värmland åter till våra hemorter. Ca 52 mil till Mjölby 
 
 
Med reservation för ev. ändringar 

Välkomna på resan! 

 
 

Atlanterhavsveien och Geiranger 4 dagar 
 
Avresa: 1/7   2021 
Pris: 5 190:- pp (del i dubbelrum) 
Enkelrumstillägg: 1 250:- pp 
 
Avgångstider 
05:05   Oxelösund, Järnvägsstation 
05:20   Nyköping, Brukslagarvägen    
06:10   Norrköping, Resecentrum C3-C6 
06:30   Skärblacka, Eskilsvägen 23 
07:05   Linköping, Fjärrbussterminal 
07:30   Mjölby, McDonald’s 
 
I resans pris ingår 
- Bussresa  
- Reseledare 
- Vägavgifter och skatter 
- 3 nätter på hotell med halvpension 
- Färja Molde-Vestnes 
- Geiranger Fjordservice Ålesund-Geiranger 
 

    Hotell 
    Thon Hotel Otta 
    www.thonhotels.no/hoteller/norge/otta/thon- 
    hotel-otta   
  
    Thon Hotel Ålesund 
    www.thonhotels.no/hoteller/norge/alesund 
      
    Scandic Hafjell    
    www.scandichotels.no/hotell/norge 
    /lillehammer/scandic-hafjell  
 
     Valuta: Norska kronor (NOK) 
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