6/8 Från Sydsverige går färden norrut längs
Sveriges västkust. Den nya Svinesundsbron
tar oss över till Norge och vi passerar i
utkanten av Oslo. I kvällningen kommer vi till
vårt hotell i Jessheim/Gardemoen. Middag.
Ca 61 mil
7/8 Vi fortsätter norrut i Norge. Landskapet
ändrar sakta karaktär och vi ser de bördiga
dalarna. På vår väg passerar vi Hamar och
Lillehammar och kan då också skymta en del
av de anläggningar som byggdes inför OS
1994. Lite längre norrut går färden över
Dovre fjell och vi njuter av det karga fjällandskapet.
Denna natt bor vi på Quality Hotel Skifer i Oppdal. Ca 37 mil

10/8 Vi lämnar fjorden bakom oss och lämnar Geiranger
via den väg som inte är öppen på vintern. På vägen upp får
vi de klassiska vyerna över Geirangerfjorden och inom kort
är vi åter uppe mer än 1.000 m.ö.h. Sedan fortsätter vi
genom den vackra Ottadalen. En av sevärdheterna utmed
vägen är stavkyrkan i Lom, en klassisk norsk stavkyrka med
anor från 1100-talet. Sista natten
blir på samma hotell som första
natten. Ca 42 mil
11/8 Vår resa går idag söderut. Snart återser vi våra
hemtrakter. Ca 61 mil

Reseledare: Carl Magnus Adrian
8/8 Nu styr vi västerut, ut mot fjordarna och havet.
De vackra vyerna utmed fjordarna följer oss ända ut
till Atlanten. Här åker vi den spektakulära
Atlanterhavsveien med alla broar som förbinder
öarna i yttersta havsbandet innan vi når fram till
Scandic Hotel i Molde. Ca 26 mil
9/8 Från Molde tar vi oss först till Trollstigen. Denna
välkända serpentinväg med elva hårnålskurvor slingrar sig
uppför berget till en välordnad utsiktsplats med majestätisk
utsikt över vägen och vattenfallet Stigfossen.
Dagens mål är Geiranger. På vägen dit åker vi den vackra
Örneveien. På utsiktsplatsen
ser man fjorden. Väl framme i
Geiranger kommer vi att göra
en båttur på fjorden innan vi
checkar i in på Hotel Union
där vi också får vår middag. Ca 14 mil

Pris: 9 990:-

Enkelrumstillägg: 1 880:-

Allt detta ingår: Bussresa, logi i dubbelrum på mellanklasshotell, 5 frukostar och
5 middagar, utflykter och entréer enligt program, båttur på Geirangerfjorden,
reseledare.

Bokning: Första bokningsdag är 26/09 2017. Vid denna tidpunkt kan
resan bokas direkt på vår hemsida www.exodusresor.se/Resekalender
Man är också välkommen att ringa eller mejla.

OBS! Tänk på att avbeställningsskydd kan vara bra att ha.

RESEVILLKOR
Anmälningsavgiften är 1000:- och erläggs snarast efter bokningstillfället.
Slutbetalningen skall göras senast fyra veckor före avresa.
Avbeställningskostnad
Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:
Mer än 30 dgr före avresa: Anmälningsavgiften
30 – 9 dgr före avresa: 50 % av resans pris
8 dagar eller mindre före avresa: Hela resans pris
Avbeställningsskydd kan tecknas i samband med bokning och betalas
tillsammans med anmälningsavgift. Det kostar 325:- och skyddar mot
avbeställningskostnader vid annullering, med undantag för kostnaden för
avbeställningsskyddet. Gäller vid egen och nära anhörigs sjukdom.
Inställande av resa kan ske vid färre än 25 anmälda deltagare.
Kostnadsförändringar
Priset kan ändras p.g.a kostnadsökningar som beror på:
-ändringar i transportkostnader
-ändringar i skatter, tullar eller avgifter
-ändringar i växelkurser
Resegaranti
EXODUS resor har hos Kammarkollegiet ställt lagstadgad resegaranti

VÄLKOMMEN MED!

Vasagatan 27, 573 31 Tranås
Tel. 046-140590
E-post: info@exodusresor.se
www.exodusresor.se

Norges västkust
en RPG resa 6 – 11/8 2019
Norges natur är definitivt bland det vackraste som finns. Välkommen
med på denna rundresa bland berg och dalar, fjordar och forsar,
serpentiner och andra spektakulära vägbyggen. Några av sevärdheterna
är Geirangerfjorden, Trollstigen och Atlanterhavsveien.

En resa för Riksförbundet Pensionärsgemenskaps medlemmar.
Arrangör är:

