
Opplevelser i Fjord og Fjell

132 / Bergen – Oslo / 7 netter, 8 dager

Opplev Vestlandets flotte natur med fjorder og fjell på denne turen fra Bergen til Oslo, 
fullpakket med aktiviteter som passer for alle. Fjordcruise, fjellvandring og en vakker 

togreise gjennom noe av den vakreste naturen Norge har å by på, er blant høydepunktene 
på turen.
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DAG 1 | Ankomst BERGEN 

Turen starter i Bergen. Transport til Bergen er ikke inkludert.
Bergen er kjent som byen mellom syv fjell og Bryggen I 
Bergen står oppført på UNESCOs verdensarvliste. Her yrer det 
av liv, med småbutikker, gallerier og hyggelige spisesteder, 
hvor man blant annet kan nyte smaken av bergensk
fiskeskuppe eller kose seg med skillingsboller til kaffen. 
Fisketorget og Fløibanen er absolutt verdt å få med seg når 
man er i Bergen, samt et besøk til Edward Griegs villa –
Troldhaugen, eller Bergen Akvarium og KODE-museene.

Middag og overnatting på Hotel Zander K.
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DAG 2 | BERGEN

Etter frokost er det avgang med båt for en 3 timers fjordtur fra
Bergen og gjennom Osterfjorden til den trange og idylliske
Mostraumen. Kapteinen styrer båten trygt gjennom den
grunne og strie Mostraumen og stopper ved en foss hvor man
kan smake på det kalde fjellvannet før båten snur i Modalen og
tar samme tur tilbake gjennom det storslåtte landskapet.

På ettermiddagen blir det en utflukt med Fløibanen opp til
toppen av Fløyen, hvor man kan nyte en panoramautsikt over
sentrum og fjordlandskapet. Om ønskelig kan man ta en kort
tur til fots til det idylliske Skomakerdiket eller en vandre-,
sykkel- eller kano-tur i fjellet.

Middag og overnatting på Hotel Zander K.

DAG 3 | BERGEN – VOSS 

Ombordstigning på Bergensbanen, en av verdens vakreste
togreiser, fra Bergen til Voss.

Deretter følger en utflukt med Voss Gondol, fra Voss opp til
Hangurstoppen, med flott utsikt over fjell og innsjøer. Her blir
det en guidet vandretur (3 km) langs fjellsidene gjennom et
kulturelt landskap, hvor man får høre mer om lokal historie,
samt om flora og fauna man passerer underveis.

Middag og overnatting på Scandic Voss.

DAG 4 | VOSS

Opplev spenningen med rafting langs Vosso elva, på sikre og
morsomme elvestryk! Man starter på flatt vann og flyter deretter
nedover med strømmen, der man passerer mindre stryk og
strømvirvler. Turen ender ved Evanger vannet, hvor
forfriskninger og lunsj venter. For den som ønsker roligere
aktiviteter så kan en guidet fisketur langs en elv eller ved en
innsjø kanskje være et alternativ.

Middag og overnatting på Scandic Voss.
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DAG 5 | VOSS – FLÅM

Etter en kort busstur fra Voss til Gudvangen, er tiden inne for et
fjord cruise på den smale og majestetiske Nærøyfjorden fra
Gudvangen til Flåm. Fjorden er omgitt av bratte fjellsider og
snødekkede fjelltopper, brusende fossefall og idylliske
tettsteder. Området er blitt kåret til et av de vakreste
fjordlandskapene I verden og er oppført på verdensarvlisten til
UNESCO.

På ettermiddagen får man delta på en fjordsafari på 1,5 time
ombord i en RIB, for å oppleve de idylliske småstedene og
fossefallene langs fjorden på nært hold, mens guiden forteller
lokale historier. Det er også en stor sjanse for at man får se niser
og ørn underveis.

Middag og overnatting på Fretheim Hotel.

DAG 6 | FLÅM – OSLO

Etter frokost på hotellet blir det avreise fra Flåm med den
berømte Flåmsbana. Den 20 kilometer lange togturen viser
norsk natur på sitt vakreste og mest storslåtte og er et
mesterverk av norsk ingeniørkunst.

I Myrdal blir det togbytte og fortsettelse med tog på
Bergensbanen, over Hardangervidda via Finse – det høyeste
punktet på Bergensbanen - og videre til Oslo.

Middag og overnatting på Thon Hotel Opera.

DAG 7 | OSLO

Dagen starter med en 2 timers guidet byvandring, hvor man
blir kjent med Oslo’s byutvikling så vel som historien. Turen
starter ved Barcode og Bjørvika og fortsetter videre gjennom
den historiske bydelen - Kvadraturen - til Akershus Festning.

Siste kveld i Oslo tilbringes på et 3 timers cruise om bord en
tradisjonell seilskute som passerer gjennom en labyrint av
grønne øyer i Oslofjorden. Len deg tilbake, opplev naturen og
de vakre omgivelsene, mens du nyter reker fra rekebuffeten om
bord.

Overnatting på Thon Hotel Opera.

DAG 8 | OSLO, avreise

Frokost på hotellet før hjemreise iht egen reiseplan.



TJENESTER INKLUDERT

Kost og logi:
- 7 netter i dobbeltrom med dusj/WC, inkl. frokost
- 6 middager på hotell
- Lunsj med Voss rafting, dag 4
- Rekebuffet på fjordseilingen i Oslo, dag 7

Aktiviteter og utflukter:
- Fløibanen, tur/retur
- Fjordcruise Bergen – Mostraumen
- Tog Bergen – Voss 
- Voss Gondol, tur/retur
- Hanguren guidet fjellvandring
- Familie rafting i Voss
- Lokal buss Voss – Gudvangen

- Fjordcruise Nærøyfjord Gudvangen – Flåm
- RIB fjordsafari i Flåm
- Flåmsbanen tog Flåm – Myrdal
- Tog Myrdal – Oslo 
- Guidet 2 timers byvandring i Oslo
- Sommerkveld på cruise i Oslofjorden

Foto: Norway’s Best AS/ Sverre Hjørnevik

Robinson Scandinavia AS
Ibsens gate 7, NO-2851 Gjøvik

www.robinsonscandinavia.com
sales@robinson.no
T +47 61 10 81 50


