
 

Ferð til Noregs                                     

                      - Þjóðhátíðarstemning og náttúrufegurð 

 

15. – 19. maí 2020       (Föstudagur – Þriðjudags)      

  

Fararstjóri: Erla Hjördís Gunnarsdóttir 

Land: Noregur  

5 dagar / 4 nætur – Gist í 4 nætur á Terminus-hótelinu í Bergen 

 

Ferðalýsing:  

 

Föstudagur 15. maí  

Flug með Icelandair kl. 10:30 og lending á Flesland-flugvelli í Bergen kl. 

14:50. Haldið sem leið liggur á safnið Troldhaugen sem var heimili hins 

heimsfræga tónskálds Edvard Grieg og konu hans Ninu. Eitt af frægustu 

verkum hans er tónlist í leikriti Henrik Ibsens, Peer Gynt. Því næst 

heimsækjum við bændurna í Bönes gårdsmat og fáum léttan norskan 

kvöldverð úr svæðisbundnum hráefnum og fáum að skoða inn í 

kjötvinnslu og sveitaverslun staðarins.  

Ef áhugi er fyrir því um kvöldið að kíkja á ísskúlptúrabarinn í miðbænum 

í Bergen þá mælir fararstjórinn með því. Þar fá gestir sérstakar 

vetrarkápur áður en gengið er inn í frystiklefa sem búið er að innrétta 

sem bar og skera út listaverk eftir hinn heimsfræga norska listmálara 

Edvard Munch í ísinn. Sérstök upplifun að fá sér drykk og lyfta sér upp við þessar aðstæður.  

Gist á Terminus-hótelinu í miðbæ Bergen. 

 

 

 

 

 



Laugardagur 16. maí  

Við byrjum daginn snemma og eftir 

morgunverð förum við til 

Gudvangen í Sognafirði þar sem við 

tökum rafmagnsferju inn 

Nærøyfjorden sem er á 

heimsminjaskrá UNESCO. 

Fjörðurinn, sem er 17 kílómetra 

langur, er ægifagur og aðeins 250 

metra breiður þar sem hann er 

þrengstur. Sannkölluð upplifun að 

sigla þessa leið. Eftir um tveggja 

tíma siglingu til Flåm tökum við 

Flåmsbana-lestina inn Flåmsdalinn en á þessari 20 kílómetra löngu lestarleið, sem hefur verið kosin 

ein af fallegustu lestarferðum í heimi, upplifum við villta og hrífandi norska náttúru eins og hún gerist 

best sem lætur engan ósnortinn. 

Áður en keyrt er tilbaka til Bergen höldum við upp á Aurlandsfjallið og stoppum við útsýnispallinn 

Stegastein, sem er í 650 metra hæð yfir sjávarmáli. Við Voss fáum við síðan kvöldverð á sveitabænum 

Smalahovetunet, sem er eini framleiðandi á sviðum í Noregi.  

Gist á Terminus-hótelinu í miðbæ Bergen.  

 

Sunnudagur 17. maí  

„Ja, vi elsker dette landet …“ en svo hefst þjóðsöngur 

Norðmanna. Það er sérstök upplifun að verja degi í 

Noregi á 17. maí þar sem ættjarðarást Norðmanna 

er kyrjuð með uppáklæddum íbúum í þjóðbúningum 

og norski fáninn er á hverju strái. Fáir kunna jafnvel 

að fagna þjóðhátíðardeginum eins og Norðmenn. Við 

ætlum að samgleðjast með innfæddum í miðborg 

Bergen og taka þátt í hátíðahöldunum. Um 

eftirmiðdaginn förum við í siglingu frá bryggjunni í Bergen til veitingastaðarins Cornelius sjømat þar 

sem við snæðum hátíðarkvöldverð í tilefni dagsins. Gist á Terminus-hótelinu í miðbæ Bergen. 

 

Mánudagur 18. maí 

Eftir morgunverð er boðið upp á staðarleiðsögn um Bergen 

sem endar við sporvagninn Fløibanen sem er 5 mínútur að 

fara upp á fjallið Fløyen sem er í 320 metra hæð. Frjáls dagur 

í Bergen.  

Gist á Terminus-hótelinu í miðbæ Bergen síðustu nóttina.  

 

Þriðjudagur 19. maí  



Við leggjum af stað frá hótelinu klukkan 13:00. Flug heim með Icelandair kl. 15:40. Lent í Keflavík kl. 

16:05 að staðartíma. 

 

Verð á mann í tvíbýli:  156.630,-  

Verð á mann í einbýli: 179.030,- 

 

Innifalið í ferðinni er: 

 Flug, 23 kg. taska, handfarangur og þjónustugjöld (Hægt er að nota vildarpunkta Icelandair 

upp í fargjald á útleið) 

 Ferðir til og frá flugvelli 

 Gisting í tveggja manna/eins manns herbergi 

 Morgunverður allan tímann á hóteli 

 Lestar-, rútu-, og bátsferðir í Noregi 

 Þrír kvöldverðir 

 Heimsóknir og kynningar  

 Íslensk fararstjórn 

 

Ekki innifalið:  

 Drykkir 

 Hádegisverðir 

 Einn kvöldverður 

 Ferð upp með Fløibanen í Bergen 

 

 

 


