1. - 3. Oktober 2020

Tur til Sognefjorden

PRIS PER PERSON
NOK 6 660
i delt dobbeltrom hvis 12
påmeldte deltagere
Hvis 20 deltagere 5 390 kr
Enkeltromstillegg: kr 695
TUREN INKLUDERER:
* Egen buss fra Østlandet og
Oslo tur/retur
* Båttur på Nærøyfjorden
* Overnatting på hotel Blix
(tidl. Hopstock hotel) i
i Vik. 2 netter med frokost
* 2 retters velkomstmiddag m
drikke på Blix hotell
* 2 retters middag i Vik
Dag 2.
* Båtutflukt på Sognefjorden
«der ingen skulle tru…..»
* Lokale guide i Hopperstad
Stavkirke
* Busstopp på Stalheim
* 2 retters middag på hjemreisen
* Norsk Reiseleder fra
Travel and Learn
3.6.20 kgs

I det smale sundet ved Finden Gård kan du se hvordan et
fjordsystem fungerer i praksis med straumen som går ut
og inn. Synnøve Finden, en av de mest kjente osteprodusentene i landet, var fødd og vokste opp her. Vik
ligger på sørsiden av Sognefjorden, en av de lengste
fjordene i verden. Nærøyfjorden er en del av UNESCOs
verdensarv og en severdighet i seg selv.
DAG 1 TORSDAG 1. oktober

OSLO – VIK I SOGN

M

Avreise Oslo kl 09.00 med buss. Stopp ved Krøderen for lunsj på egen hånd.
Det kan avtales for reisende fra Vestlandet/Bergen å komme med tog til Voss og
henting på Stalheim ved ankomst og hjemreise (spør oss om egen pris).
Ankomst Flåm havn og båt på Nærøyfjorden fra Flåm kl 15.00 ankomst Gudvangen
kl 17.00 – kaffe og forfriskninger kan kjøpes om bord
kl 17.05 fra Gudvangen over Vikafjellet til ankomst kl 18.30 Blix hotell i Vik innsjekking
Kl 19.30 Middag på hotellet

DAG 2 FREDAG 2. oktober

VIK - FJORDTUR

F, M

09.00 busstur til Vangsnes med Fridtjof statuen i Fridtjof parken og mulighet for kaffe og
suvenirer på Sognefjorden Hotell. Besøk på Hopperstad stavkirke.
Lunsj på egen hånd i Vik
14.00 Båttur til «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu»
18.30 Båttur tilbake til Vik
19.00 2 retters middag på kafe i Vik er inkludert i turprisen

DAG 3 LØRDAG 3. oktober

VIK – FILEFJELL - STOVNER

F, M

09.30 Etter frokost buss fra Vik til Stalheim hotel for kort utsiktsstopp.
Vi kjører videre til Borgund ved Lærdal og har en stopp for lunsj som man kan kjøpe
og/eller besøke Borgund stavkirke.
Buss videre over Filefjell til Fagernes og middag på Valdresporten på veien hjemover.
Ankomst Oslo ca kl 19.00

Tur til Sognefjorden s 2
SEVERDIGHETER PÅ TUREN
Nærøyfjorden er den vakreste og villeste av sidearmene til
Sognefjorden, står på UNESCOs verdensarvliste. Fjordcruise i
enestående ramme av stupbratte, snødekte fjell, ville fossefall og
levende kulturlandskap. Små gårder som klamrer seg fast til liene.
Fjorden er 17 km lang og på det smaleste er den 250 m brei.
Båtturen gjennom Nærøyfjorden er en av de mest dramatiske
fjordturene i Europa. Moderne skip med servering gjør turen til
en fornøyelse i all slags vær. Godt med sitteplasser også inne.
Stalheim. Busstur fra Gudvangen opp Nærøydalen til det
populære utsiktspunktet Stalheim. En populær utflukt som også
inkluderer den spektakulære Stalheimskleiva. På denne turen
fra Flåm får du oppleve den mektige utsikten over UNESCO
verdensarv-landskapet i Nærøydalen. Turen går videre ned
hårnålssvingene i den bratte Stalheimskleiva med utsikt mot
Sivlefossen og Stalheimsfossen, deretter over Vikafjellet til Vik.

IKKE INKLUDERT:
* Drikke til noen måltider
* Personlige utgifter som
drikke, telefon, etc
* Tips til hotellpersonalet og
sjåfører og lokale guider
* Administrasjonsgebyr for
Faktura og kontor kr 55,-

Påmelding før
1. august!
Travel and Learn
er medlem av
reisegarantifondet
og
Betalings og avbestillingsbetingelser:
Ved påmelding påløper et
depositum på kr 2 500 ca 2
mnd før avreise forfaller resterende beløp. Avbestilling skal
skje skriftlig. Manglende innbetaling
av depositum gjelder ikke som
avbestilling. Lukkede grupper i
enkelte tilfeller kan ha særregler.
Av-bestilles turen fra 150 d og til
105 d før avreisedato kreves et
gebyr på kr 2500. Avbestilles turen
fra 105 dager og til 66 dager før
avreisedato, kreves et gebyr
tilsvarende innbetalt depositum.
Avbestilles turen fra 65 dager og til
36 dager før avreisedato, vil det
kreves 50 % av turprisen. Avbestilles
turen 35 dager eller mindre før avreisedato, eller ved manglende
fremmøte på avreisedagen, vil 100 %
av turprisen kreves inn. Det samme
gjelder dersom man mangler de
nødvendige papirer for å delta på
hele reisen.
I noen tilfeller kan reglene
avvike fra dette som følge av

Den tyske keiseren Wilhelm II satte opp statuen av kong Bele
1913 i Balestrand. Tvers over fjorden på Vangsnes reiste han
samtidig den mektige statuen av helten Fridtjof som elska
Ingebjørg, Beles vakre datter. Fridtjof parken kan besøkes fra
Vik med buss til Vangsnes
I det smale sundet ved Finden Gård kan du se hvor Synnøve
Finden, en av de mest kjente oste produsentene i landet, var
fødd og oppvokst. Finnafjorden er den minste av fjordarmene,
men kanskje også den mest spesielle. Nesten utilgjengelig ligger
fjorden der uten vegsamband med kun et smalt sund før den
vider seg ut innover mot Finnabotn. Her stuper fjella rett i fjorden.
«Blix Overnatting» har 28 rom med bad og dusj, gratis Wi-fi og
TV på alle rom. Frokost blir servert på hotellet. Rommene ligger i
annekset til det tidligere Hopstock hotell. Hovedbygningen til
hotellet brant i 2010, men annekset ble ikke skadet. Hotellet er
bygget opp igjen under nytt navn som er «Blix hotell»
Hopperstad Stavkirke ligger ca 30 min gange fra hotell Blix i
Vik kommune i Sogn og blir regnet som en av de eldste stav
kirkene. Den er bygd rundt 1130 og hører til Borgundtypen.
Kirken blev kjøpt av Fortidsminneforeningen i 1884 og med det
berget fra den tiltenkte nedrivingen. I årene etter ble den ført
tilbake til mellomalder utseende av arkitekt Peter Andreas Blix.
Den nye Aurlandsskoen ble til på 1930-tallet. Det blir hevdet at
Nils Tveranger hentet inspirasjon til skoen fra mokasinane til
Iroquois-folket i Amerika. Skomakartradisjonen i Aurland har
røtter helt tilbake på 1880-talet. Mange mener at de britiske
lakselordane som den gang kom til Aurland for å fiske har vært
en viktig årsak til oppblomstringen av skomaker yrket i Aurland.
Lakselordane trengte hjelp til reparere skoa sine, som man
mener har vært til inspirasjon for nevenyttige skomakere. Den
tidlige versjonen av Aurlandsskoen kom sannsynligvis på
markedet i 1908. Nils Tveranger kom til Aurland som ung mann
etter å ha lært seg skomaker yrket i Amerika, og etablerte seg
som skomaker. Han utviklet den første utgaven av Aurlandssko
som den gang hadde snøring og øyrer, og gikk under navnet
Nasjonalskor. Tveranger profesjonaliserte skomaker kunsten,
som sammen med Hansine Toraldsdotter Onstad fikk de 4 barn.
Noen av etterkommerne arbeider fortsatt i skofabrikken i dag.

PÅMELDING TIL
Travel and Learn

Før 1. august 20
Telefon 47 89 60 60
post@travelandlearn.no

Påmelding Travel & Learn, Strandveien 32, 1545 HVITSTEN Eller på mail til:
post@travelandlearn.no
Tel: 47 89 60 60

