
Dagsprogram Norge 26 juni – 2 juli 2020 

 

Dag 1, Mariehamn - Oslo 

Avresa med Rosella från Mariehamn kl. 07.30, frukost ombord. Efter ankomst till Kapellskär börjar vi 

resan mot Norge. Vi åker förbi Stockholm, passerar Västerås och Örebro innan vi kommer till 

Värmland. Här åker vi förbi Karlstad och Norges gräns kommer allt närmare. Det hinner bli kväll 

innan vi checkar in på Scandic Fornebu, strax utanför Oslo. Gemensam middag på hotellet. 

Dag 2, Oslo – Kristiansand 

Frukost på hotellet innan avfärd. Vi börjar dagen med ett besök i Vigelandsparken, Oslos absolut 

mest kända sevärdhet. Därefter åker vi söderut, längs med Norges östkust. Här ligger samhällena 

tätt och det här är en region där norrmännen gärna semestrar själva. På eftermiddagen kommer vi 

fram till Kristiansand, södra Norges största stad. Incheckning på Clarion Hotel Ernst. Gemensam 

middag på hotellet på kvällen. 

Dag 3, Kristiansand – Stavanger 

Frukost på hotellet innan avfärd. Vi fortsätter ännu en liten bit söderut, så långt söderut vi kan 

komma i Norge innan vägen vänder norrut. På eftermiddagen kommer vi till Stavanger, Europas 

främsta olje- och energistad. Här är nationaliteterna många och Stavanger är en mycket 

internationell stad. Vi inleder vistelsen med en guidad rundtur, både till fots och med buss. Vi 

checkar därefter in på Clarion Hotel Stavanger. Middag på hotellet på kvällen. 

Dag 4, Stavanger 

Frukost på hotellet innan vi tar oss an Stavanger. Vi besöker Norsk Oljemuseum direkt på morgonen   

En båttur på ca 20 minuter tar oss till blomsterön Flor og Fjaere, världens nordligaste tropiska 

trädgård. Här planteras varje år 50 000 blommor i regnbågens alla färger. Vi äter också lunch i 

parken. Till kvällen kommer vi tillbaka till Stavanger och samma hotell som föregående natt. 

Gemensam middag på hotellet på kvällen. 

Dag 5, Stavanger – Vrådal  

Frukost på hotellet innan utcheckning. Vi börjar dagen med buss till Lauvvik där vi stiger på båten 

som tar oss ut på Lysefjorden. Vyerna här kan ta andan ur de flesta och bland annat ser vi den 

välkända Preikestolen. Väl framme i Lysebotn tar vi oss sedan upp för 28 hårnålskurvor till Kjerag 

restaurang där vi äter lunch. Resan går vidare över vidsträckt fjällnatur till vårt hotell för natten, 

Straand Hotel i Vrådal.  Gemensam middag på hotellet på kvällen. 

Dag 6, Vrådal – Oslo 

Vi checkar ut och lämnar Vrådal för att ta sikte mot Oslo. Väl framme möter vi upp vår 

guide som tar oss på rundtur i den norska huvudstaden. Vi checkar därefter in på Scandic 

Oslo City och äter gemensam middag på hotellet. 

Dag 7, Oslo – Mariehamn 

Hemresan kan starta! Vi åker tillbaka mot Kapellskär samma väg som utresan och gör 

lämpliga stopp längs med vägen. Rosella avgår kl. 20.00 och tillbaka i Mariehamn är vi kl. 

23.20. 

 

 

 



Avresa: 26.6, 7 dagar 

utresa fredag kl. 07.30, 

retur torsdag kl. 20.00. 

Pris: 1350 € 

I priset ingår: 

- Buss- och båtresa t/r, frukostbuffet (utresa) 

- Guidad rundtur i Stavanger, besök på Norsk Oljemuseum 

- Utflykt till Flor og Fjaere inkl. guide och lunch 

- Båttur på Lysefjorden, lunch på Kjerag restaurang 

- Guidad rundtur i Oslo 

- 6 nätter del i dubbelrum på Scandic Fornebu, Clarion Hotel Ernst, Clarion Hotel Stavanger, Straand 

Hotel och Scandic Oslo City.  

- 7 frukostar, 2 luncher och 6 middagar 

Enkelrumstillägg: 245 € 

 

 

 


