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Dette er en rundtur i den flotteste naturen 
vi har i Norge. Vi kjører over Dovre og ned 
Romsdalen mot Åndalsnes. Vi kjører 
Trollstigen og Ørnefjellvegen ned til 
Geiranger. Videre båttur ut 
Geirangerfjorden og Norangsdalen til 
Hjørundfjorden. Videre til Nordfjordeid. Det 
blir dagsutflukt til Vestkapp, Stad og Selje. 
Turen tilbake går over Strynefjellet og Lom 
før retur over Dovrefjell.

Dag 1: Verdal / Levanger  Geiranger
Avreise fra Verdal og Levanger på 
morgenen. Vi kjører sørover E6 mot 
Oppdal og oppover Drivdalen og over 
Dovre. Det blir lunsj på Dombås før 
turen går mot Lesja og nedover 
Romsdalen. Det blir en stopp ved 
Trollveggen før vi kjører opp 
Trollstigen. På toppen er det fin utsikt 
utover Trollstigen ned mot Ånsdalsnes. 
Fortsetter ned Valldal og ferje fra 
Linge til Eidsdal. Det blir en stopp i 
Ørnesvingen med flott utsikt utover 
Geirangerfjorden. Middag og 
overnatting på Hotel Union i 
Geiranger.

Dag 2: Geiranger  Nordfjordeid
På formiddagen blir det ferje til 
Hellesylt. Geirangerfjorden er en av 
Norges flotteste ferjestrekninger. Fra 

Hellesylt går turen mot 
Sunnmørsalpene og vi kjører ned 
Norangsdalen. Denne dalen er en av 
Norges trangeste daler med fjell på 
opptil 1700 meter. Det blir ferje over 
Hjørungfjorden fra Leknes til Sæbø 
hvor det blir lunsj. På ettermiddagen 
fortsetter vi forbi Ørsta og Volda til 
Nordfjordeid. Her blir det overnatting i 
3 netter på Nordfjord Hotell.

Dag 3: Nordfjordeid
På formiddagen besøkes Sagastad, 
vestlandets nye kunnskapssenter om 
vikingtida. Den mest sentrale delen av 
senteret er det 30 meter lange 
Myklebustskipet. Dette er det største 
vikingskipet det er funnet spor av i 
Norge. Det ble funnet i en gravhaug på 
Nordfjordeid i 1874. Etterpå besøkes 
Nord Fjordhestesenter. Nordfjordeid er 
kalt fjordhestens Mekka pga. de lange 
og gode hestetradisjonene bygda er 
kjent for. Etterpå tid til egen 
disposisjon.

Dag 4: Nordfjordeid, 
utflukt Vestkapp og Selje
Etter frokost på hotellet drar vi ut på en 
av turens store høydepunkter, til Stad 
og Selje. I Selje kommer en lokalguide 
som blir med oss på turen til Vestkapp, 
Norges vestligste fjellplatå. Vi kjører 

helt til toppen av det 500 meter høye 
fjellet Kjerringa som stuper loddrett 
ned i havet. Det blir lunsj på Stad 
Hotel i Leikanger. Etter en stopp i Selje 
drar vi på en båttur til øya Selja. Her 
finner vi en av de best bevarte 
klosterruiner i hele landet.

Dag 5: Nordfjordeid  Levanger / Verdal
Etter frokost kjører vi mot Stryn og 
videre over Strynefjell og ned til Lom. 
Her blir det lunsj før turen fortsetter 
mot Vågå og over til Gudbrandsdalen 
ved Sel. Videre forbi Dombås og over 
Dovre. Det blir middag på Kongsvold 
Fjeldstueog retur til Levanger og 
Verdal på kvelden.

Avreisedato: 10.juni
Prisen inkluderer:
· 4 hotellovernattinger
· 4 frokost
· 4 lunsj
· 5 middag
· Inngang og båt som beskrevet

5 DAGER kr. 9.730,
Enkeltrom hotell: kr. 1.940,
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