Førjulstur til Loen
Hotell Alexandra

Loen ligger som et vakkert smykke mellom fjellene og Nordfjorden. Over oss stiger fjellet 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 restauranten serverer mat i ypperste klasse, lagd på deilige, ferske og lokale matvarer. Med sitt søkelys 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? På denne turen gleder vi
oss også til en fabelaktig julebuffet, delikat sammensatt av klassiske juleretter.
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 forfriskende og varme vannet omslutter deg.

Inkludert i prisen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Buss Oslo/Bergen- Loen t/r
3 netter på Hotell Alexandra (Superiorrom med fjellutsikt)
3 x frokost
3 x middag (inkl. julebuffet)
Utflukt til Sagastad
Utflukt til Stryn
Billett til Loen Skylift
Norsk reiseleder

Tillegg pr. Person:
Superiorrom med balkong og fjordutsikt kr. 995,Enkeltrom med balkong og fjellutsikt kr. 1.495,Vinsmaking i hotellets kjeller kr. 600,Ikke BT fordel eller A-kort abonnent kr. 500,-

Dag til dag program:
Dag 1: Velkommen 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 opplever på veien. 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 fjordlandskapet. Vi spiser middag på hotellets fantastiske restaurant.
Inkluderte måltid: middag

Dag 1: Velkommen til Loen
Busstur Oslo - Loen. (via Lillehammer, Otta og Strynefjellet)
I Oslo setter vi oss i en flott buss og kjører mot Loen. Vi kjører E6 via Lillehammer og tar av ved
Otta, hvor vi har et stopp i populære Lom. Bakeriet på Lom er blitt Norgeskjent for sine gode
bakevarer. Videre kjører vi den flotte veien over Strynefjellet og reiseleder vil guide dere gjennom
de mange flotte områdene vi opplever på veien. Kjøreturen tar ca 6,5 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 fjordlandskapet. Vi spiser middag på hotellets fantastiske restaurant.
Inkluderte måltid: middag

Dag 2: Loen Skylift og vinsmaking
Vår første utflukt tar oss med rett til topps. Den flotte gondolbanen som ligger rett ved hotellet,
tar oss med til toppen av Hoven, og herifra har man en vidunderlig utsikt over de vakre, snøkledde fjellene som omkranser fjorden.
På toppen av Loen Skylift har man også en fabelaktig restaurant med panoramautsikt over de
omkringliggende fjellene. Her kan man godt sette seg ned og nyte fjordlandskapet med en deilig
lunsj fra det fremragende kjøkkenet, eller ta seg noe godt å drikke.
Etter Skyliften blir det tid på egenhånd, hvor man blant annet kan benytte seg av hotellets deilige spa- og badeavdeling. For den som ønsker det kan man også melde seg opp til kveldens
vinsmaking. Denne passer like godt for både nybegynnere og litt viderekomne, og man får smake på flere ulike vintyper fra det brede sortimentet som tilbys.
Middagen består i dag av en nydelig julebuffet på hotellets restaurant.
Inkluderte måltid: Frokost, middag (julebuffet)

Dag 3: Rundtur til vikingmuseet og julehandel
Denne dagen kan vi bruke til å oppleve litt av det flotte området rundt Loen. Vi setter oss i bussen og kjører til Eid der vi skal besøke det fantastiske kunnskapssenteret Sagastad. Her får vi
oppleve det 30 meter lange Myklebust skipet, og lære om vår dramatiske kulturhistorie. Denne
gjenoppbyggingen av et av verdens største vikingskip tok over tre år, og er en del av en innholdsrik og spennende interaktiv utstilling.
Vi kjører deretter videre i det flotte vestnorske landskapet tilbake til fagre Stryn, der vi tar oss
god tid til litt morsom julehandel. Stryn har ett fint utvalg av små hyggelige butikker, og ligger
fint til i enden av Nordfjorden. Etter en dag med flotte opplevelser kan vi igjen slappe av i det
nydelige spa- og badeanlegget til hotellet.
Inkluderte måltid: Frokost, middag (julebuffet)

Dag 4: Tid på egenhånd og hjemreise
Etter noen avslappende timer i Loen, der vi gjerne tar oss et friskt morgenbad, setter vi oss uthvilt i bussen klare for hjemreise.
Inkluderte måltid: Frokost

Hotellinformasjon:
Hotell Ullensvang****:
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 restauranten 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. Badet 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 forskjellig turterreng i området, for den som ønsker å prøve seg på en fottur. I tillegg kan man benytte 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
• Boblebad

