
Flåm
Med en av verdens vakreste togreiser



Bli med oss til den verdenskjente fjordbygden Flåm. Flåm ligger vakkert til i enden av Aur-
landsfjorden, en sidearm til Sognefjorden. Rundt oss har vi mange vakre fossefall som kaster 
seg nedover mot den vakre fjorden. De bratte fjellene rundt oss rammer inn fjorden og den 
vakre bygden, og gjør dette til en helt unik destinasjon. I selve Flåm har man flere sjarmeren-
de spisesteder som serverer fabelaktig lokal mat, og om man ønsker kan man velge en av de 
mange flotte vandreturene i området.

Flåm har lenge vært en favorittdestinasjon for turister, med sin unike beliggenhet mellom dype 
fjorder og majestetiske fjell. Fra Flåm har man det perfekte utgangspunkt for både den verdens-
berømte Flåmsbanen og seiling i Nærøyfjorden, som er blant Unescos verdensarv. Begge gir 
fantastiske naturopplevelser der man reiser rolig mellom de mange bratte, majestetiske fjellene, 
og nyter utsikten over de flotte vestlandsgårdene som klamrer seg til de små fjellhyllene.

Det historiske Fretheim Hotel blir vår base for turen, og dette vakre hotellet ligger sentralt til 
i Flåm. Hotellet er oppusset med et øye for sin historie, og de antikke møblene gir hotellet et 
vakkert og eksklusivt preg. Hvert hotellrom er med på å bevare hotellet sin unike og historiske at-
mosfære, samtidig som de er oppgradert til å møte vår tid. Restauranten på hotellet ligger med 
utsikt rett ut mot fjorden, og her serveres det nydelig kortreist mat, hentet i hovedsak fra gårde-
ne og fjordlandskapet rundt oss. Kjøkkenet på Fretheim kombinerer det tradisjonelle med det 
nytenkende, så her får man virkelig en fantastisk gastronomisk opplevelse.



Inkludert i prisen:

• Tog Oslo - Flåm t/r
• 4 netter på Fretheim Hotel
• 4 x frokost
• 4 x middag
• Togtur med Flåmsbanen
• Fjordcruise til Gudvangen
• Utflukt til Ægir Bryggeri
• Vandretur i Flåm
• Vandretur i Gudvangen
• Norsk reiseleder

Tillegg pr. Person: 

Enkeltrom kr. 1.995,-
Amerikarom med balkong kr. 1.495,-
Juniorsuite kr. 2.495,-



Dag 1: Velkommen til Flåm fra Oslo

Togtur Oslo - Flåm.

Reiseleder møter deg på togstasjonen, og vi går samlet om bord på toget før vi setter kursen 
mot Vestlandet. Vår tur tar oss over den vakre fjellheimen, og etter hvert begynner vi å se de flot-
te vestlandske fjellene reise seg opp. På Myrdal bytter vi over til Flåmsbanen. Denne verdensbe-
rømte togreisen tar oss rolig frem til Flåm med spektakulær utsikt til alle kanter, og banen ender 
rett ved hotellet vårt.

Vel fremme i Flåm vil reiselederen ta deg med på en hyggelig orienteringstur i området, og det 
vil deretter være tid på egenhånd til å oppdage Flåm. På kvelden spiser vi middag på hotellets 
hyggelige restaurant.

Inkluderte måltid: Middag



Dag 2: Fjordcruise på Nærøyfjorden og Gudvangen.

I dag er vi klare for fjorden. Vi setter kurs ut gjennom Aurlandsfjorden, og seiler rolig gjennom 
Nærøyfjorden. Disse fjordarmene til Sognefjorden har noen av de mest eksepsjonelle naturinn-
trykkene som det norske fjordlandskapet kan by på. Med fantastiske fossefall, bratte fjellsider 
og klart fjordvann er dette en opplevelse av de sjeldne. Turen tar rundt to timer og vi går i land i 
Gudvangen. Her vil reiseleder ta dere med på en liten rundtur, før man får tid på egenhånd til å 
se seg rundt. Vi setter oss så på bussen tilbake til Flåm, der en god middag venter på hotellet.

Inkluderte måltid: frokost og middag

Dag 3: Ægir og utkikkspunktet Stegastein

På morgenen får man god tid til å slappe av og se seg om i Flåm på egenhånd, før vi på etter-
middagen gjør oss klar for spennende aktiviteter.

Reiseleder tar deg i dag med til Ægir. Dette håndverksbryggeriet har etter hvert blitt viden kjent 
for sin høye kvalitet og sitt spennende sortiment. Oppskriften er den samme for hele sortimen-
tet; friskt fjellvann, gode råvarer og sans for de små detaljene. Til sammen skaper dette et unikt 
håndverk på en unik destinasjon.

Vi setter oss så på bussen for å besøke det vakre utkikkspunktet Stegastein, med sin fabelaktige 
utsikt over det verdensberømte fjordlandskapet.

Inkluderte måltid: frokost og middag



Dag 4: Dag på egen hånd.

Denne dagen kan man bruke på egenhånd. Her kan man velge mellom mange ulike og spennen-
de aktiviteter. Man kan slappe av å nyte hotellet eller en av de ulike restaurantene som serverer 
god lokal mat i Flåm. Man kan velge å melde seg på en ekstra tur med Flåmsbanen til Myrdal, 
eller kanskje en kajakktur på fjorden? I tillegg har området rundt Flåm et stort antall fine vandre-
turer for alle nivåer.

Inkluderte måltid: frokost og middag



Dag 5: Togtur Flåm- Oslo.

Togtur Flåm - Oslo.

Nyt noen fine timer på morgenen før vi setter kursen tilbake over fjellene. Vi setter oss på toget 
etter en god frokost, og får igjen nyte den fabelaktige flåmsbanen til Myrdal. Her bytter vi til toget 
som tar oss tilbake til Oslo.

Inkluderte måltid: frokost



Hotellinformasjon

Fretheim Hotell ****

Fretheim Hotel var opprinnelig en gård som lå der hotellet ligger i dag. Låven er revet, men det 
gamle gårdshuset er i dag i bruk som historiske hotellrom.

På midten av 1800 tallet startet også Engelske lorder å komme som turister til Sognefjorden.

De kom med store dampskip inn fjorden på let etter gode lakseelver. Det var vanlig at de tok 
husly hos de største bøndene i bygdene, og i Flåm var det Christen Fretheim. Det var en lord som 
leide Flåmselva for å drive laksefiske i over 20 år, og for hvert år ble han lenger og lenger. Etter 
laksesesongen var over, startet reinsjakta, og da var han likeså godt med på denne også. En vil 
tro at Christen Fretheim ble lei av å ha de Engelske gjestene boende inne i huset sitt i måneder 
av gangen, så i 1879 startet han å bygge et eget hus til gjestene. Dette huset ble på folkemunne 
kalt «Engelskvillaen». Siden den gang har Hotellet blitt bygget på og renovert mange ganger. 
Den eldste delen av hotellet er nå renovert og inneholder staselige stuer og konferanse/selskap-
slokaler. Store peiser og antikke møbler er med på å holde den historiske atmosfæren intakt. 
Et fantastisk bibliotek er også kommet til i 2. etg i den gamle engelskvillaen, og alle de gamle 
rommene i gårdsbygningen til Christen Fretheim er nå historiske hotellrom med badekar med 
løveføtter, antikke møbler og historiske detaljer.

Fretheim Hotel har totalt 122 rom i ulike kategorier, blant annet: standard rom, juniorsuiter og 
amerikarom med store flotte balkonger.
Konferanse- og bankettavdeling i den historiske delen av hotellet
Sivlebibliotek – et stemningsfullt bibliotek
Restaurant med fantastisk utsikt mot fjord og fjell
Lobbybar
Bar med panorama vinduer mot fjorden
Uteservering i en fantastisk hage
Frisør

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


