
9-16.6.2018, 6 vuonon matka Etelä-Norjaan, 8 päivää  
 

9.6. Lauantai 

 

Iltalaivalla Turku-Tukholma, Viking Gracella. Bussi on satamassa 

Viking Linen bussiparkissa kello 19:30-19:55. Matkalle lähtijät 

kokoontuvat bussille, jaan laivaliput bussissa. Matkalaukut kannattaa 

pakata bussiin ja laivalle ottaa mukaan pienempi kassi. 

 

10.6. Sunnuntai 

 

Saavumme aamulla Tukholmaan, nautimme laivalla meriaamiaisen. 

Matkamme jatkuu Tukholmasta Osloon, päivän ajomatka noin 530km, 

7:00-16:00. Taukojen (2 kpl) aikana ehtii käydä wc:ssä ja ostaa 

matkaevästä. Majoittuminen Park Inn by Radisson hotellin, aivan 

Oslon keskustassa. Kävelykierros 2-3 tuntia keskustassa, Oopperatalo, 

Stortinget-parlamentti, Kaupungintalo ja vilkaisu Akerhus linnaan. 

Ruokailu Oslon keskustassa.  

 

11.6. Maanantai 

 

Oslo-Ulvik, 330km, 8:00-18:00. 

Aloitetaan tutustumalla ensin Oslossa Gustav Vigelandin graniittipatsaspuistoon ja vierailemme 

perinteikkäällä Holmenkollenin mäkihyppypaikalla. 

Matkalla kohokohtina jylhä Hardangervidda ylätasanko, 180 metriä korkea, Vöringsfossen putous 

ja lopuksi Hardanger vuono. Hardanger vuonon ylitys siltaa pitkin. Majoittuminen ja päivällinen 

Hotell Brakanes:ssa. 

 

12.6. Tiistai 

 

Ulvik-Bergen-Myrkdalen, 300km, 8:00-17:00. 

Vierailemme Bergenissä, idyllisessä turistien kansoittamassa vanhassa 

Hansakaupungissa. 

Koetaan satakunta tunnelia, mykistävän jylhiä vuonoja 

vuorenrinteineen ja ennen hotellia pysähdymme luonnonkauniilla 

Tvindenfossen putouksella. Majoittuminen ja päivällinen Hotelli 

Myrkdalen:ssa. 

 

13.6. Keskiviikko 

 

Myrkdalen-Fråm-Loen, 260km, 8:00-17:00. 

Ajamme ensin pienen pätkän 'salaista' serpentiinitietä ja koemme 

kuinka äärimmäisen vaikeaa aiemmin liikkuminen on ollut. 

Flåm on vanhan Oslon radan päätepiste jossa mekin nousemme junaan 

ihailemaan kauniita maisemia ja ihmettelemään niiden 

radanrakentajien taitoja, jotka ovat radan vuorenrinteeseen louhineet. Lähes kilometrin korkeudella 

on Myrdalin asema jossa Bergeniin ja Osloon menijät vaihtavat junaa ja me palaamme takaisin alas 

laaksoon Sogne vuonon rannalle. 



Näistä mykistävän jylhistä maisemista jatkamme maailman pisimmän maantietunnelin, 24,5 km 

läpi, ylitämme Sogne vuonon lautalla ja saavumme Norsk BreMuseum -jäätikkömuseoon. Museoon 

tutustumisen jälkeen vierailemme Jostedal -jäätikön reunalla, Böyabree -laaksojäätikön kohdalla. 

Nordfjord vuono tervehtii meitä ennen saapumistamme majapaikkaamme. Majoittuminen ja 

päivällinen Hotelli Loenfjord:ssa. 

 

14.6. Torstai 

 

Loen-Hellesylt-Geiranger-Lillehammar, 410km, 8:00-18:00. 

Kohokohtia löytyy tälle päivälle, ensin lauttamatka Geiranger vuonolla, joka on aiheesta 

valittu Unescon maailmanperintökohteeksi. Sen jälkeen huikea nousu Peikonpolun ja Kotkantien 

jatkeen serpentiiniteitä pitkin kohti etelän mykistäviä maisemia. 

Sään ja aikataulun salliessa pyritään toteuttamaan ylimääräinen retki Euroopan korkeimmalle 

vuononäköalapaikalle, Dalsnibba sijaitsee lähes 1500 m korkeudessa ja sieltä on hämmästyttävät 

näköalat joka suuntaan. Pysähdymme myöhemmin Lom kylän sauvakirkolla, joita on alkuperäisestä 

noin tuhannesta jäljellä enää alle kolmekymmentä. Maisemat muuttuvat jokilaaksoiksi ja tiet 

nopeutuvat, viimeisenä vierailukohteena on luonnollisesti Lillehammerin maineikas Olumpiamäki. 

Majoittuminen ja päivällinen läheisessä Hotelli Birkebeineren. 

 

15.6. Perjantai 

 

Lillehammer-Tukholma, 625 km, 8:00-18:00. 

Pysähdyksiä ja taukoja matkan edistymisen mukaisesti. Iltalautalla nokka kohti kotimaata. 

Tukholmaan saavumme noin 18:00 paikallista aikaa. Laivamme Amorella lähtee kohti Turkua kello 

20:00. 

Nautimme vielä yhteisen illallisen laivalla 

 

16.6. Lauantaina 

Saavumme Turkuun heti aamusta. Turun satamassa olemme 7:35. 

 

Matkan hinta 1195 €/hlö (majoittuminen 2-hengen huoneissa/hytissä) 

Hinta sisältää:  

- 5 hotelliyötä 

- laivamatkat ja 2 laivayötä 

- päivälliset hotelleissa, Oslon keskustassa ja paluu laivalla (yht. 7 kpl)  

- aamiaiset hotelleissa, ja meriaamiainen meno laivalla  (yht. 7 kpl) 

- siltamaksut 

- tiemaksut 

- junamatka 

- lauttamaksut (2 kpl) 

- retkikahvit 

- linja-automatkat suomalaisella bussilla 

- matkanjohtajan palvelut 
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