Sogn og Fjordane med Loen Skylift, Briksdalsbreen, Stadlandet
og Selje.
Bli med til vakre Vestlandet, der fjord møter fjell!
På veien til Loen besøker vi Norsk Bremuseum i Fjærland. Her får vi se en fantastisk film og vi får et
innblikk i breer og klima på en ny og spennende måte.
I Loen kan du prøve pendelbanen Loen Skylift, som ble åpnet av Dronning Sonja i 2017. Banen tar
deg fra fjorden til 1011 meter på 5 minutter.
«Sogn og Fjordane med dalføra innafor, full storm ved Stad!» Et vanlig radiouttrykk, men har du
selv opplevd det forunderlige og vakre landskapet på Stadlandet, helt ytterst mot vest? Vi besøker
også den sagnomsuste øya Selja, som vi forbinder med St. Sunniva som flyktet fra Irland.
På denne turen blir det mye historie og vakker vestlandsnatur!
Mandag 19.august
Hjemstedet – Loen
Henting på avtalt sted og tid. Turen i dag går opp gjennom vakre Hallingdal til Bromma, her tar vi en
pause. Ferden fortsetter gjennom Hol og Håvet, nå går det opp til fjells! Vi kjører over Geiteryggen
ned til Aurland, som blir vårt første møte med den vestlandske fjordidyllen.
Vi tar oss gjennom verdens lengste biltunnel, med sin vakre belysning, til Lærdalsøyri. Det blir lunsj i
Lærdal. Vi ferger over Sognefjorden, passerer Sogndal og tar en ettermiddagsstopp på Fjærland. Her
besøker vi Bremuseet før vi fortsetter via Skei, Byrkjelo til Utvik, der vi møter Innvikfjorden. Nå går
det raskt til Loen og Loenfjord Hotell, her skal vi bo i tre netter. Middag på hotellet.
Tirsdag 20.august
Utflukt til Selje og Stadlandet
Frokost og avreise til nye opplevelser! Vi kjører via Stryn og Nordfjordeid til Måløy, kjent for
kommandoraidet 27.12.41 der kaptein Martin Linge falt. Vi krysser Måløybrua, et imponerende
byggverk fra 1974, fortsetter til Selje og tar båt ut til øya Selja. Her finner vi klosterruiner fra det 11.
århundre. Ruinene er etter en mindre kirke, vigslet St. Sunniva, som er Vestlandets egen skytsengel.
Det blir lunsj i Selje.Turen går så ut på Stadlandet. Vi besøker den ytterste odde, Stad, eller
«Kjerringa”, som stuper 497 meter rett i havet. En forunderlig stemning, et fantastisk skue ut i intet..
Bussen tar oss så tilbake til hotellet, der det blir middag og hyggelig samvær.
Onsdag 21.august
Loen Sky-lift og Briksdalsbreen
I dag unner vi oss en lang og god frokost. Vi skal oppleve den nyeste store turistattraksjonen i Sogn
og Fjordane, Loen skylift. Dette er en spektakulær opplevelsesarena i Nordfjord, midt i hjertet av
fjord-Norge! Pendelbanen løfter oss fra fjorden til 1011 meter over havet på bare fem minutter.
Skyliften er ikke inkludert i programmet (bestilles og betales til reiseleder), men vi anbefaler absolutt
at dere blir med opp og får dagens (og turens?) flotteste utsikt! Lunsj på egenhånd.
Vel nede igjen kjører vi inn mot Briksdalsbreen for de som ønsker det (ikke inkludert i programmet,
bestilles og betales til reiseleder).Trollbiler tar de som vil nærmere breen og man rusler de siste 15
minuttene inn selv. Bussen vår kjører oss tilbake til hotellet til avtalt tid. Middag på kvelden.
Torsdag 22.august
Loen – hjemstedet
Frokost, utsjekk og avreise. Etter opplevelsesrike dager i vest går ferden hjemover. Turen i dag går via
Stryn og over Strynefjellet til Lom, der det blir en stopp. Vi besøker det verdenskjente bakeriet på
stedet og ser selvfølgelig den vakre stavkirken. Bussen fortsetter så over Valdresflya til Fagernes,
lunsj underveis. Ruten legges via Begnadalen langs Sperillen og vi kommer etter hvert ut på de store
jordbruksbygdene på Ringerike. Benstrekk på et passende sted, vi beregner ankomst
Drammensområdet ca. kl. 19.00.
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Pris kr. 6.900,- pr. person i dobbeltrom, som inkluderer:
-Reiseleder og komfortabel turistbuss på hele reisen
-Tre netter overnatting i dobbeltrom med frokost på Loenfjord Hotell
-Tre middager
-Tre lunsjer
-Besøk på Bremuseet og klosteret på Selja
-Alle ferger og bompenger
Tillegg:
-Enkeltrom kr. 1.050,-Fjord/elveutsikt kr. 300,- per person
-Loen Skylift
-Trollbil inn mot Briksdalsbreen
-Avbestillingsforsikring kr. 345,-
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