Fjord, fjell & Flåmsbanen

03.09—07.09.2018
Dag 1 Mandag 03.09.2018 Egersund/Stavanger/
Haugesund – Myrkdalen
Avreise fra Egersund kl.08.00, Sandnes kl.09.00, Stavanger kl.09.15. Turen går til Haugalandet med avreise
fra Haugesund kl. 11.00. Vi fortsetter via Ølen og Etne og
kommer frem til Åkrafjorden. Her blir det lunsj på Åkrafjordtunet.
Videre via Langfoss og stopp ved Låtefoss før vi kommer
til Odda. En flott tur langs Sørfjorden og tur over nye
Hardangerbua. Herfra er det kort vei til Voss og frem til
Dag 2, 3 og 4 Tirsdag 04.09, onsdag 05.09 og torsdag
Myrkdalen Hotell som ligger mellom Voss og Oppheim.
06.09.2018 Utflukter
Her skal vi bo i 4 netter og middag venter på hotellet i
Etter en god frokost skal vi i dag ut på nye eventyr. På
kveld.
vei til Gudvangen passerer vi flotte bygder og tettsteder
som Vinje og Oppheim.
Vi kjører opp til Stalheim Hotell som har en fantastisk
utsikt ut over Nærøydalen. Det var her forfatteren Per
Sivle trådde sine første barneår og siden vokste opp på
nabogården Berge.
Og like ved Stalheimskleiva står minnesteinen som ble
reist 1909 med innskripsjonen «Og det er det stora og
det er det glupa at merket det stend um mannen han
stupa». Stalheimskleiva – veien ser vi rett nedenfor hotellet.

Stalheimskleiva er en av landets første veier bygget
etter de nye veitekniske krav som kom omkring 1850,
den såkalte chausséen, med en maksimal vei på 1:20.
Strekningen består av 14 hårnålssvinger opp Stalheimsberget. Veien ble bygget i perioden 1842–1849
med omkring 1000 mann i arbeid.

I løpet av en liten time tar toget deg fra havsnivå ved
Sognefjorden i Flåm til høyfjellstasjonen Myrdal på
Hardangervidda, 867 meter over havet.

En kveld setter vi oss i bussen og tar en behagelig
rundtur rundt Vangsmjøsi og Løna vatnet med skiferbryting. Denne rundturen ender på Lønå SmalahoveVi fortsetter frem til Gudvangen som er en bygd i Aur- tunet der Ivar Løne er vert for en storslagen middag
land kommune og ligger innerst inne i Nærøyfjorden, på stabburet – smalahove og pinnekjøtt med vossaksom i 2005 kom på UNESCOS verdensarvliste. Herfra orv.
En dag går turen til Voss sentrum. Voss sentrum med
tar vi et fjordcruise i som ender opp i Flåm. Herfra
fortsetter til Undredal, den lille bygda som er kjent for den gamle ærverdige kirken og Vossevangen. Vi forflytter vi oss et kort stykke til Ole Bull Akademiet og
sin lille stavkirke og den kvite og brune geitosten.
Undredal Stavkirke ble bygget i ca. år 1147 og vi gjør får en orientering om den rike folkemusikkulturen i
Osa salen.
et lite besøk her.
Dag 5 Fredag 07.09.2018 Myrkdalen – Haugesund /
Stavanger / Egersund
Etter frokost sier vi farvel til Myrkdalen. Turen går
frem til Hardangerfjorden som vi følger via Øystese og
Norheimsund. Lunsj venter her. Videre til Tysnesøy og
frem til Stord. Siste stykket inn til Haugesund og tilbake til Stavanger og Egersund med ankomst tidlig kveld.

En dag går turen til Flåm og Aurland. I Aurland skal vi
besøke Aurland skofabrikk kjent for sine Aurlandssko.
Her blir det først en omvisning og presentasjon før en
kan besøk butikken med sine mange flotte produkter i
tillegg vesker og belter.

Reisefakta; kr. 9.995,5 dager
Inkl:Bussturen, 4 netter i dobbeltrom, 4
frokoster, 3 middager, 4 lunsjer, 1 middag
på Løno, alle ferger og avgifter, Flåmsbanen
t/r, båtcruise på Nærøyfjorden, Aurland
skofabrikk, lokalguide, entreer, Reiseleder
fra ReiseExperten.
Tillegg; Enkeltrom kr.1.500,-, andre entreer

Turen går så til Flåm som er blitt den nye cruisedestinasjonen i sommerhalvåret, her kommer tusentalls
gjester for å besøke den lille bygda og være med toget
opp Flåmsdalen til Myrdal. Flåmsbanen kalles for «
verdens vakreste togreise» og den skal vi få oppleve
frem til Myrdal stasjon.

For booking 52 80 87 80
www.reiseexpert.no

