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4 dagers tur til vakre sunnfjord 13-16/9-2022 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

Helt vest i landet finner vi Sunnfjord. Et 

område med store kontraster. Her finner vi fjorder, åpent hav, innsjøer, høye fjell og 

isbreer. Vi bruker Jølster og Thon Hotell Skei som base for vårt opphold. I løpet av 4 

spennende dager skal vi få med oss mange opplevelser og inntrykk. Med trollbiler reiser 

vi opp til Briksdalsbreen, en av Norges største turistattraksjoner. I Jølster finner vi 

hjemmet til maleren Nikolai Astrup. Vi lærer mer om isbreer på Norsk Bremuseum i 

Fjærland. Så bli med på en opplevelsesrik  

vestlandstur. 

Dag 1: Til Jølster  
 
Etter påstigning reiser vi mot Gol og over 

Hemsedalsfjellet vi lunsjer underveis. Vi stopper ved 

Borgund Stavkirke, som ble bygget rundt år 1150 og 

viet til apostelen Andreas. Vi tar ferjen fra Fodnes og 

over til Manheller og videre langs Fjærlandsveien til 

Skei. Her skal vi bo på Thon Hotell Jølster som ligger 

i naturskjønne omgivelser ved nordsiden av Jølstravatnet. Deler av hotellet er 

totalrenovert og oppgradert. Hotellet har også svømmebasseng Vi sjekker inn og 

møtes til middag i hotellets spisesal. 

Dag 2: Utflukt til Briksdalsbreen. 
 

Briksdalsbreen er en av Norges største turistattraksjoner. Vi kjører over Utvikfjellet til Olden og 

videre langs Oldenvannet til Briksdalen. Her går vi om bord i en av ”trollbilene” som tar oss opp til 

Breen. I 2004 ble fjordhestene avløst av disse 7 seters”Trollbilene”. Det er omtrent 3 kilometer fra 

parkeringsplassen og opp til Breen. Briksdalsbreen er en arm av Norges største isbre 

Jostedalsbreen. Etter turen spiser vi lunsj på Briksdalen Fjellstove. Vi er tilbake i Jølster på 

ettermiddagen. 
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 Dag 3:  Utflukt til Astruptunet og Norsk Bremuseum. 

I dag skal vi på utflukt rundt Jølstra vatnet og besøle hjemmet til 

NokolaiAstrup.                                                                                           

Den gamle låven er revet og erstattet med et galleri,men ellers står 

tunet som den gang kunstneren levde her. Turen   går videre på 

smale veier langs jølstravatnet  tilbake på Hotellet for en deilig 

Lunsj. Etter lunsj kjører vi innkjøsnesfjorden gjennom 

fjærlandstunellen til Norsk Bremuseum, og en rundtur i Bokbyen 

Fjærland.  Her viser man en film over Jostedalsbreen Nasjonalpark 

samt at vi får et større intrykk over isbrefenomenet. 

Vi er tilbake på Hotellet tidlig ettermiddag.                                                                                                               

Dag 4: Skei Via Flåm tilbake til hjemstedet. 
 

Etter en tidlig frokost tar vi i dag farvell med vakre sunfjord. Vi kjører direkte til Flåm hvor vi ska 

ta flomsbanen Tur/ Retur Myrdal Stasjon. Etter toggturen blir det lunsj på Flåm Brygge. Så setter 

vi oss i bussen og kjører over geiteryggen  tilbake til hjemstedene. 

  
 

Pris pr person:      5850,- i dobbelrom 

Singelrom tilegg:  1300,- pr person 

 

Prisen Inkluderer. 

4 Lunsjer 

3 Hotellovernattinger på Skei Hotell Jølster med frokost og middag. 

Besøk briksdalsbreen med trollbilene 

Besøk Borgund stavkirke 

Besøk Astruptunet 

Besøk Norsk Bremuseum 

Flåmsbana tur retur Myrdal. 

Turbuss på egen faktura 48000,- inkl bompenger å ferjer. 

   


