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Lähdimme aamuvarhaisella 32 seniorin voimin Finnairin sinivalkoisin siivin kohti Osloa , jossa 
turistibussi odotti innokkaita matkalaisia mukanaan suomalainen opas.  

Ensimmäinen kohde Oslossa oli Holmenkollen, jossa ihailimme kauniissa kevätauringossa tätä 
legendaarista talviurheilunäyttämöä ja sieltä kauniita näkymiä alapuolella siintävään  Osloon.



Täältä matka jatkui Vikelandin puistoon, jossa näimme kuvanveistäjä Gustav Vikelandin koko 
elämäntyön yli 220 patsaan muodossa. 



Täältä matkaa jatkettiin Akerhusin linnaan, jonka rakentaminen alkoi vuonna 1290 kuningas Hakån
V Magnussonin toimesta. Norjalaisen tutkimusmatkailija Thor Heyerdahlin Kon-Tiki Museo oli 
seuraavana vuorossa. Balsapuun rungoista, johon oli lisätty bambua, kaislaa, banaanin lehtiä, 
mäntyä ja hamppua valmistetulla lautalla hän viiden muun miehistön jäsenen kanssa purjehti 7000
km matkan päätyen Polyneesiaan ja matka kesti 101 päivää.

Kalakeittolounaan jälkeen oli vuorossa Oslon uudehko ylpeys, Oopperatalo, jonka saloihin 
pääsimme tutustumaan suomalaisen, siellä työskentelevän, oppaan johdolla. Oopperasalin lisäksi 
hän johdatteli meitä katsomaan lavasteiden tekoa, balettikoulua, puvustamoa ja monia 
mielenkiintoisia paikkoja Oopperan uumenissa. Lopuksi majoitumme hotelliimme ja illan 
päätteeksi söimme yhteisen päivällisen.





Aamupalan jälkeen oli aikaa tutustua Kuninkaanlinnan maisemiin ja sen vieressä olevaan puistoon 
ennen kuin bussi vei matkalaiset Oslon päärautatieasemalle, josta alkoi mielenkiintoinen 
junamatka vuorten yli kohti Bergeniä.

Matkalla näimme mm. Vikersundin suuren lentomäen ja junan viedessä meitä yhä korkeammalle, 
niin lumiset vuorenhuiput olivatkin yhtäkkiä junan vieressä. Korkein kohta, Finse, oli 1222m meren
pinnan yläpuolella ja seuraavalla asemalla Myrdalissa jäimme pois Bergenin junasta, ja siirryimme 
museojunaan, jolla laskeuduimme monien tunnelien kautta alas meren rantaan, Flåmiin. Huikea 
junamatka jäi varmasti unohtumattomasti kaikkien matkalaisten mieliin.



Flåmissa vietimme yhden yön ja paikka oli sinänsä pieni kylä vuonon pohjalla ja muodostunut siellä
käyvien risteilyalusten ansiosta melkoiseksi turistirysäksi, mutta kaunis sää ja upeat maisemat 
tekivät kyllä miellyttävän vaikutuksen. Flåmista matka jatkui Norjan pisintä (Segnevuono) vuonoa 
pitkin yli 5 tunnin ajan kantosiipialuksella Bergeniin ja maisemat kauniissa auringonpaisteessa 
olivat mitä mahtavimmat.





Bergen seuraavana päivänä oli upeaa nähtävää. Ensin kiertelimme esikaupunkia ja sitten näimme 
Brykkenin ja sen vanhan Hansaliiton aikaiset rakennukset, jotka ovat Bergenin tavaramerkki ja 
kuuluvat Unescon maailmanperintökohteisiin. Sauvakirkko, kuninkaan linna, Edvard Griegin museo
ja konserttisali, jossa olimme pienokonsertissa ja lopuksi nousimme Flöibaanaa pitkin läheiselle 
vuorelle, josta avauitui mahtavat maisemat alla olevaan Bergenin kaupunkiin.



17.5.Heräsimme  Bergenissä  norjalaisten  suurimpaan  juhlapäivään, kansallispäivään. Kulkue kaupungin 
halki  kesti noin kolme tuntia, kansallispuvut, norjanliput, kanuunanlaukaukset  ja nuoriso  puvut  päällä  oli 
upeaa  seurattavaa, kun pohjoismaiset  naapurimme  juhlivat oikein  kunnolla.



Iltasella nautimme yhteisen jäähyväispäivällisen ja lähdimme keskittymään seuraavan päivän 
kotiinlähtöön. Kauniit maisemat, upeat ilmat ja mukava matkaseura hyvän oppaamme Tuulikin 
avustuksella teki matkastamme ikimuistoisen.
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