
 

MØT SOMMEREN I VAKKER VESTLANDSNATUR 
MED BLOMSTRING I HARDANGER 

 
Bli bergtatt – i verdensberømt natur! 
Det er der de smaragdgrønne fjordene stadig får påfyll fra fossefall og elver som kaster seg 
utfor fjellveggene, der fruktbygdene farger stupbratte lier, der hele landskap har fått plass 
på UNESCO´s verdensarvliste, der veier slynger seg over fjell og langs fjordarmer som evige 
bevis på menneskets ukuelige optimisme, der du aldri er langt unna et spektakulært 
utsiktspunkt! Det er Vestlandet! 
Vi inviterer til en vår - og forsommertur nettopp når naturen er på sitt friskeste – og da 
frukthagene er på sitt mest fargerike. 7 dager med opplevelser i kø som stadig lokker folk 
fra hele verden - og oss – til Vestlandet! 
 

 
 
REISERUTE 
Søndag 21. mai: Til Geiranger via Møre (vi kjører Trollstigen hvis veien er åpen). Middag 

og overnatting på Hotel Union Geiranger 
   
Mandag 22. mai: Geiranger – Hellesylt med ferje gjennom Geirangerfjorden – Skei i 

Jølster 
   2 netter på Thon Partner Hotel Jølster inkl. frokost og middag 
 
Tirsdag 23. mai: Utlukt til Astruptunet og Norsk Bremuseum inkl. lunsj 
 
Onsdag 24. mai Skei i Jølster – Gaularfjellet – Ullensvang 
   2 netter på Hotell Ullensvang inkl. frokost og middag 
 
Torsdag 25. mai: Hardanger med bl.a. frukt & cider 
 
Fredag 26. mai: Ullensvang – Hardangervidda 

– Hadeland Glassverk – 
Brumunddal. Middag og 
overnatting på Wood Hotel 

 
Lørdag 27. mai: Brumunddal – hjem til  

Trøndelag.  
 
 
 



 

 
 
TURFAKTA 
Avreise: 21. mai Varighet: 7 dager 
Avreise fra: Steinkjer, Verdal, Levanger, Stjørdal, Trondheim, Melhus, og Orkanger 
 

Pris pr. person: 13.950,-  
 
Tillegg for enkeltrom på hotellene: kr. 3.395,-  
 
Turprisen inkluderer: Bussreise med reiseleder i flg. turbeskrivelse, 1 overnatting på Hotel 
Union i Geiranger, 2 overnattinger på Thon Partner Hotel Jølster, 2 overnattinger på Hotel 
Ullensvang i Lofthus, 1 overnatting på Wood Hotel i Brumunddal, 6 frokoster, 1 lunsj, 7 
middager, ferjecruise på Geirangerfjorden, besøk/inngang Astruptunet – Norsk Bremuseum – 
ciderprodusent i Hardanger - Hadeland Glassverk, og alle ferjekostnader. 
 
 
 
  

 
 
 


