
 

I GODE VENNERS LAG 
- Vi feirer «gjenåpningen» med en hyggelig og sosial tur til vakre 

Geiranger og ikoniske Union Hotel. 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For de fleste er det så lenge, lenge siden det har vært mulig å reise på tur. Men med to stikk i 

armen og reiselyst kan du bli med oss på høsttur til vakre Geiranger! Den dype, blå 

Geirangerfjorden står på UNESCO´s verdensarvliste og er omkranset av majestetiske fjelltopper og 

ville fossefall. Og sentralt i bygda står familieeide Hotel Union. 

Vi byr på en flott tur med mye flott å se, et førsteklasses hotell, men først og fremst skal vi være 

sammen, hygge oss i hverandres gode selskap! Orklareisers stab vil være godt representert og vil gi 

dere et innblikk i kommende turer og planer for neste års turkalender! Tenk deg gleden av å pakke 

kofferten igjen, og treffe gamle og nye turvenner? 

Velkommen skal du være! 

 

TURFAKTA 

 

Avreise fra: Trondheim, Melhus, Orkanger, Kyrksæterøra, Meldal og Oppdal. (Påstigninger 

underveis langs reiseruta etter nærmere avtale ved bestilling). 

 

Avreisedato: 27. oktober - Varighet: 3 dager 

 

Pris pr. person: kr. 4.200,- 
 

Tillegg for enkeltrom: kr. 650,- 

 

Turprisen inkluderer; Reise med turbuss fra Orklareiser/Nidaros Tour, 2 overnattinger på Hotel 

Union i Geiranger, 2 frokoster, 2 lunsjer, 3 middager, velkomstdrink på hotellet, alle ferje – og 

bomveikostnader, og reiseledere/representanter fra Orklareiser. 

 



 

 

REISERUTE OG PROGRAM 

 

Onsdag 27. oktober:  

Vi kjører over Dovrefjell og spiser lunsj på Frich´s Spiseri Dombås. Vi fortsetter sørover 

Gudbrandsdalen til Sel, før vi setter kursen vestover. Vi tar oss tid til en pause på Lom, før vi kjører 

over Strynefjellet og ned mot Geiranger. Det blir en stopp ved Flydalsjuvet, før vi ankommer 

ærverdige Hotel Union. Etter innsjekk samles vi for velkomst med aperitiff i Veteranbilgarasjen på 

hotellet med påfølgende middag i hotellets flotte restaurant. 

 

Torsdag 28. oktober: 

I Geiranger. Foruten frokost, lunsj og middag er dagen din!  

Det lille bygdesentrumet ligger 12 minutter unna, med butikker og serveringssteder og den 

anerkjente Geiranger Sjokolade. Tvers overfor hotellet ligger Norsk Fjordsenter som er besøks- og 

formidlingssenteret for Vestnorsk fjordlandskap og for Geirangerfjorden verdensarvområde.    

Hotell Union har eget bad - og spasenter, og som vi som gjester kan benytte. (Ta kontakt med oss for 

priser og bestilling). 

 

Fredag 29. oktober: 

Vi starter hjemturen etter frokost og velger å kjøre opp «Ørneveien». Ruta tar oss gjennom indre 

Sunnmøre langs Storfjorden via Eidsdal, Linge og Sjøholt før vi tar ferje fra Vestnes til Molde. Vi 

fortsetter nordover og spiser turens siste middag på Valsøytunet. Etter et godt måltid går den siste 

etappen raskt og det er på tide å si farvel til gode reisevenner etter tre trivelige dager sammen. 

 

Det er ikke lenge til avreise og salgsperioden er derfor kort.  

Benytt sjansen – meld deg på nå – vi gleder oss ���� 


