
      

 

 FAKTABOKS: 

 4-dagerstur til 
Hardanger, med 

Valdresflye og Flåm 
1.-4.mai 2023                      

Pris per person: 

                              kr. 10.985,- 
Tillegg for enkeltrom: 1.600,- kr  
 

 Turprisen inkluderer: 

- Bussreisen i moderne 
turbuss, med 
rullestolheis. 

- 3 frokost 

- 4 lunsj 

- 4 middag 

- Reiseleder 

- Inngang på Hardanger 
natursenter. 

- Besøk hos Alvavoll 
Frukt- og sidergard i  
Lofthus. 

- Reise med Flåmsbanen  

- Alle ferje- og 
bompengekostnader 

- 3 hotellovernattinger, 
som beskrevet.  

Kontaktinformasjon 
og påmelding gjøres til: 

Ansvarlig arrangør: 

 
post@abuss.no 

 
Hotellkapasitetene gjør at turen er 

tilrettelagt for gjest med rullestol. 

 

Påmeldingsfrist 30.mars 

 
Skal dere på tur?  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-DAGERSTUR TIL HARDANGER, med 

VALDRES og FLÅM 1.-4.MAI 2023  

Vi arrangerer blomstringstur til Hardanger, med Flåm og Jølster. Dette 

blir en innholdsrik tur der vi blant annet skal kjøre tre av Norges 

turistveier. Så det vil bli alt fra sein vår på Valdresflye til full 

blomstring i Hardanger.  

På turen vår inngår fullpensjon og rikelig med fotostopper. Vi besøker 

Hardangervidda natursenter og ved Alvavoll Frukt- og sidergard, der vi skal 

vandre i frukthagene og kanskje få noen smaksprøver. Hvis vær og 

veiforhold tillater - blir det også et besøk på Kjeåsen, kjent fra TV-

programmet ” Der ingen skulle tru at nokon kunne bu”. Vi krydrer denne 

turen med togtur på Flåmsbanen, fra Voss, via Myrdal og ned til Flåm.  

 

Litt om reisen: 

Turen starter fra Åfjord og kjøres via Rissa og Trondheim, ved behov. Det er 

lagt opp med god korrespondanse i Trondheim. Se videre detaljer for hver 

enkelt dag. Hjemkomsten vil bli på ettermiddagen onsdag den 4.mai, også da 

med god korrespondanse for videre reise fra Trondheim. 

 

           

 

 

 

 
 

 

 

 

• Legg til en spesiell hendelse fra livet 

i familien 

 

• Legg til en spesiell hendelse fra livet 

i familien 

 

• Legg til en spesiell hendelse fra livet 

i familien 

 

mailto:post@abuss.no


4-DAGERSTUR TIL HARDANGER, 

med VALDRES og FLÅM  

1.Dag: 
 

Vi kjører sørover for påstigning fra Åfjord, via Indre Fosen og 

videre til Trondheim. Underveis serveres formiddagskaffe fra 

turbussens kjøkken, og vi vil stoppe på Dombås og Frich’s kafe 

for dagens lunsj. Turen vår går så videre sørover via Valdresflye. 

Ankomst Fagernes for vår første overnatting og middag. 

 

2.Dag: 
 

Etter frokost kjører vi over Hardangervidda og gjør stopp både ved 

Simadammen og Vøringsfossen. Turen går videre ned Måbødalen.  

Ved Hardanger natursenter får vi bli enda bedre kjent med 

Hardanger. Det blir både film og utstilling. Før vi kjører videre 

serveres det lunsj. Hvis vær, føre og veistandard tillater, så kjører 

vi opp til Kjeåsen Kanskje de sprekeste av oss ønsker å gå stien 

opp til Kjeåsen gård? Kjeåsen er kjent fra TV-serien ”Der ingen 

skulle tru at nokon kunne bu”. Etter innsjekk på Hotell 

Ullensvang, som er et av Norges fineste hoteller, blir det et besøk 

hos Alvavoll Frukt- og sidergard. Kvelden avslutter vi med 

middag på hotellet vårt i Ullensvang. 

 

     
Hardangerbrua     Hotell Ullensvang på Lofthus i Hardanger. 
 

3.Dag: 
 

Etter en god frokost og utsjekk av hotellet vårt, kjører vi over 

Hardangerbrua og til Voss. Så blir det togtur til Myrdal og ned til 

Flåm på den verdenskjente Flåmsbanen. I Flåm blir det lunsj før 

turen går videre igjennom den 24,5 kilometer lange 

Lærdalstunnelen, verdens lengste tunnel, som går mellom Aurland 

og Lærdal. En ferjetur over Sognefjorden blir det også. Dagens 

mål er Skei i Jølster, der det servers middag på hotellet. 

 

4.Dag: 
 

Før vi kjører fra Skei blir det tid for å besøke butikken Audhild 

Viken. Vi kjører via Olden, Loen og Stryn, før ferden går over 

Strynefjellet. Underveis blir det servert lunsj. Videre kjører vi ned 

Ottadalen og opp Gudbrandsdalen og over Dovrefjell. Ved 

ankomst Støren blir det servert 2-retters middag, før turen går 

videre nordover til Trondheim, Fosen og ender opp i Åfjord. 

 

 

 

 

 

 


