
  4-dagers seniortur 

til Hotel Union 

Geiranger,  
4.-7.september 2023                      

 

Pris per person: 

                                 kr. 7.995,- 
 

Tillegg for enkeltrom: kr. 1.000,-  
 

 Turprisen inkluderer: 

- Bussreisen i vår 
moderne turbuss, med 
rullestolheis. 

- 3 frokost 

- 4 lunsj 

- 3 middag 

- Reiseleder 

- Innholdsrikt program 
under oppholdet i 
Geiranger. 

- Besøk og opplevelse 
hos Berg-Tatt. 

- 3 overnattinger på Hotel 
Union Geiranger. 

- Alle ferje- og 
bompengekostnader 

PÅMELDING TIL: 
Ansvarlig arrangør: 

 
post@abuss.no 

 

Påmeldingsfrist 

23.juli 2023 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4-DAGERS SENIORTUR TIL    

  HOTEL UNION GEIRANGER. 

     4.-7.SEPTEMBER 2023 

Vi inviterer til en hyggelig 4-dagerstur til Hotell Union Geiranger, der vi 

skal bo alle 3-nettene, og har et spennende program både på hotellet og i 

nærområdet Geiranger. Vi nevner kort noe av det vi får oppleve; SPA, 

Afternoon Tea, omvisning i veteranbilgarasjen, fossevandring og 

fjordsightseeing på Geirangerfjorden. Gled deg.   

    

Union SPA       Veteranbil, fra Hotal Unions samling. 

Litt om reisen: 

Turen starter fra Leksvik og kjøres via Vanvikan, Rissa, Stadsbygd og via 

Trondheim. På turen til Geiranger kjører vi via Orkdal, Vinjefjorden og 

Molde, mens vi på turen hjem kjører via Åndalsnes, Dombås og Oppdal. 

Underveis blir det lagt inn flere pauser og det serveres lunsj. 

 

På vår tur inngår fullpensjon, spennende norsk natur og flere spennende 

besøk. Gled deg til en rolig og fin tur i norsk kyst- og fjordlandskap og en 

smak av fjell og vidde. Les mer om den enkelte tur dag på baksiden av 

turarket. 

 

Husk å melde fra om allergier og eventuelle andre hensyn vi må ta. 
 

Det aller meste av programmet på denne turen er tilrettelagt, men noe av 

innholdet egner seg dessverre ikke gjester med rullestol.  
 
 

 

 
 

 

 

 

• 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 
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4-DAGERSTUR TIL  
Hotel Union Geiranger 4.-7.sept. 2023 

 

1.Dag: 

Turen starter fra Leksvik og kjøres via Vanvikan, Rissa, 

Stadsbygd og via Trondheim. Underveis er det god 

korrespondanse med buss og hurtigbåt. Vi fortsetter via 

Orkdal, Vinjefjorden og Molde. Underveis blir det servert 

lunsj og ettermiddagskaffe. På sein ettermiddag ankommer 

vi Hotel Union i Geiranger, der vi skal bo alle nettene på 

denne turen. Vertskapet ønsker oss velkommen og vi koser 

oss med dagens middag.  

 

2.Dag: 

Etter dagens frokost, blir det mulighet å bli med på en kort 

økt med morgenyoga. Ved hotellet er det godt tilrettelagt 

med stier og trapper langs fine fosser – vi tar frem 

gåstavene og blir med på fossevandring, før vi nyter 

hotellets Afternoon Tea. Vi miner også på at det er fri 

inngang i Union Spa. Før middagen treffes vi til en aperitiff 

med omvisning i veteranbilgarasjen. Etter middag, treffes vi 

til sosialt samvær i salongen. 

 

3.Dag: 

Vi nyter hotellets frokost og gleder oss til fjordsightseeing 

på Geirangerfjorden. Kanskje blir det også tid til å stikke 

innom Geirangers egen sjokoladefabrikk, vi kjenner iallfall 

noen som skal innom der. Etter dagens 2-retters lunsj blir 

det mulighet til et besøk på Norsk Fjordsenter, som ligger 

rett over veien for hotellet. På Norsk Fjordsenter blir man 

bedre kjent med hvordan det Norske fjordlandskapet ble 

dannet og hvordan livet oppigjennom tiden har vært å leve 

inne i de norske fjordene. 

I kveld blir det også mulighet til en liten dans med hotellets 

husband, men først blir det godt til middag. 

 

4.Dag: 

Vi har litt ekstra god tid til dagens frokost, vi sjekket ut og 

starter på hjemreisen. Hjemturen kjøres via Åndalsnes, 

Dombås og Oppdal. Underveis blir det lagt inn flere pauser 

og det serveres lunsj og ettermiddagskaffe. På tidlig kveld 

kommer vi hjem igjen til Trondheim og Fosen. Også i dag 

med god korrespondanse for videre hjemreise, hvis man 

kommer fra et annet sted enn hvor vi kjører. 

 
 

 
Foto: Google og Jon Normann Tviberg 

 

 

 

 

 

 


