
Loen Hotell Alexandra
En vestlandsperle



Loen ligger som et vakkert smykke mellom fjellene og Nordfjorden. Over oss stiger velkjente 
tinder som Skåla, med sitt velkjente tårn på toppen. Innover i Loen har vi det smaragdgrønne 
Lovatnet som strekker seg vakkert innover i dalen. De vakre naturinntrykkene speiler seg mot 
oss fra alle kanter, der fjellene står stolt opp mot himmelen over.

Hotellet vårt, Loen Alexandra, er noe av det beste Norge har å by på. Den renommerte restau-
ranten serverer mat i ypperste klasse, bygd på deilige, ferske, lokale matvarer. Med sitt fokus på 
utsøkt kvalitet og gastronomi i verdensklasse, er dette stedet for deg som elsker et bedre måltid. 
Kanskje vil du også prøve et glass fra restaurantens velfylte vinkjeller?

I spaavdelingen kan vi nyte eksklusive behandlinger som får deg til å fylles av glede i både kropp 
og sjel. Badeanlegget på hotellet innbyr også til en liten svømmetur, eller en avslappende stund i 
et av de mange badene Loen Alexandra har å tilby sine gjester. La tankene flyve mens det for-
friskende og varme vannet omslutter deg.

Fra vår fortreffelige base på Loen Alexandra, tar vi utflukter til de mange spennende områdene 
rundt. Vår reise tar oss til den fabelaktige Briksdalsbreen, innerst i Olden. på en vakker båttur 
over det krystallklare Lovatnet, og ikke minst til vidunderlige Unesco verdensarvstedet Geiran-
ger.



Inkludert i prisen:

• Buss Oslo - Loen t/r
• Buss Bergen - Loen t/
• 5 netter på Hotell Alexandra (superiorrom med fjellutsikt)
• 5 x frokost
• 5 x middag
• Utflukt til Briksdalsbreen
• Trollbiler ved Briksdalsbreen
• Utflukt til Geirangerfjorden
• Vandretur i Loen
• Båttur på Lovatnet
• Norsk reiseleder

Tillegg pr. Person: 

Superiorrom med fjordutsikt kr. 1.995,-
Enkeltrom med fjellutsikt kr. 2.495,-
Ikke BT fordel eller A-kort abonnement kr. 500,-

Dag 1: Bergen til Loen

Busstur Bergen - Loen. (Sognefjorden, Gaular, Olden)

I Bergen setter vi oss i en flott buss og kjører mot Loen. Vårt første stopp er over Sognefjorden, 
Norges lengste fjord, med flott utsikt både mot øst og vest. Videre fortsetter turen gjennom 
Sogn, og reiseleder vil guide dere gjennom de mange flotte områdene vi kjører gjennom på vei-
en. Turen frem til Loen tar ca. seks timer.

Fremme i Loen ser vi Hotell Alexandra som ligger omfavnet av de majestetiske fjellene, og den 
vakre blå fjorden. Ved ankomst vil reiseleder ta dere med på en orienteringstur i det vakre fjord-
landskapet. Vi spiser middag på hotellets fantastiske restaurant.

Inkluderte måltid: middag

Dag 1: Oslo til Loen

Busstur Oslo - Loen. (Mjøsa, Lom, Stryn)

I Oslo setter vi oss i en flott buss og kjører mot Loen. Turen tar oss rolig nordover og vi stopper i 
området rundt Mjøsa for å nyte utsikten og strekke litt på bena. Vi fortsetter oppover med Gud-
brandsdalslågen ved vår side.
Etterhvert tar vi av oppover Ottadalen, der vi har fin utsikt mot elven og fjellene mens vi stiger 
oppover mot foten av Jotunheimen. 

Dag til dag program:



Vårt neste stopp er i Lom, der vi vil ha god tid til å se oss litt om. Lom er kjent for sin vakre stav-
kirke og kanskje vil du ta en tur innom det velkjente Bakeriet på Lom for en deilig liten lokal 
delikatesse. Turen fortsetter over Strynefjellet og gjennom vakkert fjellandskap, der vi har Rein-
heimen nasjonalpark på vår høyre side og Breheimen på venstre.  Nedover på vestsiden av fjellet 
møter vi allerede en forsmak på den vakre vestlandsnaturen, der fjellene rager mot himmelen og 
fossefallene stuper elegant nedover de bratte fjellsidene.
Vi kjører videre forbi Jostedalsbreen Nasjonalparksenter og det klare, blå vannet som ligger 
ovenfor Stryn. Kort tid etter er vi fremme i Loen, der vi ser Hotell Alexandra som ligger omfavnet 
av de majestetiske fjellene, og den vakre blå fjorden. Ved ankomst vil reiseleder ta dere med på 
en orienteringstur i det vakre fjordlandskapet. Vi spiser middag på hotellets fantastiske restau-
rant.

Inkluderte måltid: Middag

Dag 2: Briksdalsbreen.

Vår første utflukt tar oss med buss oppover den vakre Oldedalen til Briksdalsbreen, en del av 
Jostedalsbreen Nasjonalpark. Turen fra hotellet tar ca. 30 minutter med buss til fjellstova, før vi 
setter oss i de åpne elektriske Trollbilene de første 2,5 kilometerne opp mot breen. De siste 500 
meterne inn mot breen tar vi til fots.

Briksdalsbreen stuper nedover mot dalen fra 1200 meters høyde, og det ville brefallet ligger helt 
ned mot den frodige, trange Briksdalen. Dette er ett vakkert syn, som hvert år trekker gjester fra 
hele verden.

I foten av Briksdalen er det muligheter for å sette seg ned å nyte ett måltid, med utsikt mot fjel-
lene og fossefall rett utenfor vinduet. Her er det også mulig å plukke med seg ett minne fra turen 
fra den lokale suvenirbutikken.

Inkluderte måltid: Frokost og middag



Dag 3: Stryn - Dalsnibba - Geiranger - Hellesylt

Dagens tur er til verdensarven Geiranger. Turen tar oss gjennom fagre Stryn, før vi rolig fortsetter 
oppover dalen med sin fantastiske utsikt og Jostedalsbreen Nasjonalparksenter. Veien snirkler 
sakte oppover fjellsiden, og det vakre Strynevatnet ligger som et speil i dalen under oss, mens 
fossene fra de mange breene tilslører fjellsidene med sin mystiske vanndamp.

Vi kommer til veien opp mot Dalsnibba, toppen som er kjent som målgang for noen av Nord-Eu-
ropas best kjente fjellaktiviteter. På toppen av dette verdenskjente utsiktspunktet virker utsikten 
å være evig. Vi ser utover i horisonten og kan se snøkledde topper så langt øyet kan se. Nedover 
langs dalen slanger den velkjente Geirangerveien seg oppover fjellsiden, fra sitt utgangspunkt 
langs fjorden. Dette berømte veianlegget som ble bygget for diligencer før bilens tid, vant Gull-
medaljen ved Parisutstillingen i 1900 grunnet sin fabelaktige ingeniørkunst og storslåtte natur-
landskap.

Fremme i Unesco sitt verdensarvsted Geiranger er utsikten magisk. Fjellene stuper elegant ned 
i fjorden, samtidig som de står trofast og vokter over landskapet. Endatil for en nordmann er 
dette noble landskapet noe utenom det vanlige, og gir en følelse av at man er på en helt spesiell 
plass i verden.

Dere vil få god tid til å vandre i dette unike fjordlandskapet, samt å utforske de mange lokale 
severdighetene. Hva med å sette seg ned ved fjorden å nyte litt av den håndlagede sjokoladen 
fra Geiranger, eller beundre noen av de lokale, håndlagede produktene i de sjarmerende byggene 
nede ved vannet.



Etter en spennende dag i Geiranger går vi på ferjen mot Hellesylt. La deg gjerne rive med der du 
seiler utover Geirangerfjorden, og ser de syv søstre falle som et vakkert slør nedover mot fjord-
vannet som skinner tilbake som en diamant blant de majestetiske fjellene.

På den korte bussturen hjem kan vi nyte fjellandskapet gjennom Hornindal, mens man reflekter 
over de vakre minnene man har skapt i dette unike landskapet. Vi er tilbake til hotellet ca. klok-
ken 16-17.       

Inkluderte måltid: Frokost og middag

Dag 4: Vandretur i Loen eller oppdag området på egen hånd.

Denne dagen kan vi bruke til å oppleve de mange spennende opplevelsene Loen har å by på. 
Man har turområder rundt seg på alle kanter og kan selv velge om man vil prøve seg på en av de 
mange fjellstiene, eller kanskje vandre langs elven og fjorden.

Hotellets bad er åpent for alle gjester, og om man ønsker det kan man ta seg en fortryllende SPA 
behandling, mens man nyter utsikten mot dette unike naturlandskapet.

Ved siden av hotellet har vi den flotte Skyliften, gondolen som tar deg til toppen av Hovden. Der 
på 1100 meter over fjorden, har du utsikt over hele det nydelige området. Her oppe er det flere til-
rettelagde stier for alle nivåer. Sett deg gjerne inn i panoramarestauranten for en kaffe, eller nyt 
et bedre måltid med utsikt over den vakre Nordfjorden.

Inkluderte måltid: Frokost og middag



Dag 5: Lovatnet med MS Kjenndal II

Den vakre og ville naturen og dalen sin dramatiske historie, gjør at et besøk til Lodalen er en 
opplevelse man ikke bør gå glipp av. Dagens aktivitet starter med en kort busstur på rundt 15 
minutter til ombordstigningskaien til MS Kjenndal II. Båten har kapasitet til 100 personer, og har 
både kiosk og toaletter.

Høye fjell og blå isbreer omgir den smale dalen, og det grønne Lovatnet glitrer i bunnen av da-
len. Lodalen er stedet der brearmene er lettest tilgjengelig, Kjenndalsbreen, bare 160 meter over 
vannet. Turen innover vannet tar ca 40 minutter hver vei.

Inkluderte måltid: Frokost og middag



Dag 6: Tid på egenhånd og hjemreise til Bergen og Oslo

Etter noen avslappende timer i Loen, der vi gjerne tar oss et friskt morgenbad, setter vi oss ut-
hvilt i bussen, klar for en avslappende reise hjem.

Inkluderte måltid: Frokost

Hotellinformasjon

Alexandra Hotell****

Hotell Alexandra er et tradisjonsrikt og familiedrevet hotell i Loen i Nordfjord. Hotell Alexandra er 
kjent for sin særegne og personlige atmosfære. Hotellet åpnet første gang i 1884, og siden den 
gang har hotellet blitt oppgradert, renovert og utvidet mange ganger. Hotellet består totalt av 
343 rom (inkludert Loenfjord). Alexandra har åtte etasjer, og har lagt vekt på en gjennomgående 
god kvalitet på alle sine rom.

Like berømt som naturen som omringer hotellet er gastronomien på Hotell Alexandra. Mange 
reiser hit for å oppleve maten fra restaurant Charlotte eller fra den elegante a la carte restauran-
ten Andrine. Restaurantene har et stort og spennende vinkart, og hovmestrene kan hjelpe deg 
med å velge vin til de forskjellige menyene.



Hotell Alexandra har en stor bade- og spaavdeling, der du kan svømme både inne og ute. Ba-
det er åpent hver dag mellom klokken 08.00 - 20.00. I tillegg er det muligheter for å bestille spa 
behandlinger hos hotellets høyt kvalifiserte terapeuter. Det blir tilbudt et bredt spekter av ulike 
behandlinger. I tillegg har hotellet aktivitetsavdeling samt ulike salonger man kan benytte seg 
av.
På alle kanter rundt hotellet er det et vell av muligheter for naturopplevelser. Man har mye for-
skjellig turterreng i området, for den som ønsker å prøve seg på en fottur. I tillegg kan man be-
nytte seg av de ulike aktivitetene i området som for eksempel Via Ferrata eller Loen Skylift.

Fasiliteteter:
SPA
Svømmebasseng
Motstrømsbasseng
2 restauranter
Heis
Snooker
Biljard
Shuffleboard
Yoga
Aerobic

For mer informasjon om priser og datoer se vår hjemmeside www.vitusreiser.no 
eller ring oss på 901 66 999. 


