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Norge
fra

A til Å
Dropp utlandet og ta sommerferien i
vårt fantastiske fedreland i år. Vi har
tatt for oss hele alfabetet.
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Småbyferie for
kjærestepar!

B
Diverse fakta
Reiselyst, men ikke penger? Sjekk
www.haikeren.no der du kan logge
deg inn og skaffe deg haik rundt om

Bergen

Bergen må med. Nå har Lonely Planet og
såkalte ’reiseeksperter’ fått øynene opp
for vestlandets perle. Her er trehusene
hvitmalte og skakke, og den historiske
brygga i Bergen fortsetter å gi næring til
sitt velfortjente gode rykte. Bor dere på
Det Hanseatiske Hotell (www.dethanseatiskehotell.no) og spiser på Pingvinen
(www.pingvinen.no) er dere garantert en
hyggelig småbyferie innenlands.

C

i landet.
Fly billig! Widerø er nummer én på
innenlandsstrekninger, og om sommeren har de rimelige Norge Rundtbilletter hvor du kan fly ubegrenset i
fjorten dager. I sør-Norge er prisen
for en slik billett 2775 kroner per
voksen. www.wideroe.no

Passer for
barnefamilier!

A

Drøbak
Arendal

Når det klirrer i Arendalspils på
Pollenbrygga, skal du lete lenge
etter et mer idyllisk hjørne av
Norge. Arendal er og blir båtfolkets sommerfavoritt, og de søte
sentrumsgatene fylles fort av
summing fra de mange utekaféene. Hopper du på ferga til øya
Merdø, kan du nyte skjærgården
slik den er ment å nytes.

Camping

Campingferie er både billig og morsomt,
og reiser du med små barn, kan du være
sikker på at de kommer til å stortrives!
Skottevik Camping i Lillesand er et av
landets aller beste steder å slå opp teltet. Eller du kan leie en ferieleilighet om
du ønsker mer komfort. Beliggenheten er
god med tanke på dagsturer til Dyreparken i Kristiansand. www.skottevik.no

Yndet dagsturdestinasjon fra hovedstaden med egen julebutikk som holder åpent året rundt. Ta en deilig lunsj på Skipperstuen, før dere rusler mellom de gamle hvitmalte husene som
ligner mest på idylliske dukkehus. Sug inn duften av roser i full
blomst, og avslutt dagen med et besøk på byens akvarium.

E

D

Engeløya

Lofoten er full av vakre plasser, og Engeløya er blant de aller vakreste. Øya ligger
i Steigen kommune, og er kjent for nord-Europas største havørnbestand. I sommer
kan du få med deg Sagaspillet som sjenker nytt liv til vikinghistorien som fant sted
her for over tusen år siden. Sjekk www.engeloy.com for flere detaljer.
Kamille
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F

Fjærland

Gode bøker, spektakulært landskap og et av Norges lekreste
museer (isbremuseet) er bare noe av det vestlandsbyen
Fjærland kan skilte med. Fjærland var Nordens første bokby
da den ble innviet i 1995, og den særpregede litterære stemningen finner du i bokkafeer, antikvariater, bokhandler og på
egne forfatterarrangement.

Grimstad

Grimstad er vår sørlandsfavoritt! Her
er det kortfilmfestival, Ibsenmuseum
og et eget ølbryggeri kalt den Nøgne Ø.
Byen har dessuten fostret syklistene
Dag Otto Lauritzen og Thor Hushovd, samt forfatterne Roald Dahl
og Knut Hamsun, så selvom Grimstad bare
er bitteliten, mangler den ikke store fotspor.

H

G

Haugesund
I Haugesund finner du
Rogalands kulturelle
alibi. Sildajazz er en stor,
årlig jazzfestival dedisert
til sildefisket som en
gang var byens livsnerve.
Amandastatuetten har
også sitt hjem her, i likhet
med statuen av Marilyn
Monroe som skal ha hatt
norske gener fra sin haugesundske bestefar.

Spennende stopp
for kreative sjeler!

I

Isbre

Landet vårt er fullt av dramatiske isbreer, og du trenger
slett ikke være ekstremsportutøver for å trenge inn i breenes indre. Jostedalen Breførarlag arrangerer for eksempel
blåisturer på Nigardsbreen beregnet på alt fra familier til
voksne eventyrere. Sjekk oppleggene på www.bfl.no

Passer for deg
som liker action!
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J

Jæren

Arne Garborg møter surfere på bølgejakt. Flatt landskap
møter frådende hav. Duvende sanddyner blir til langstrakte
sandstrender. Jæren ligger bare en halvtime sør for Stavanger, og byr på kontraster og åpen horisont. Dette er et
stykke Norge man ikke bør gå glipp av!

Strandfavoritt!

L
N

K

Kjerringøy

Har du sansen for Hamsun, kommer du til å
falle pladask for det vesle stedet Kjerringøy, en
halvtimes kjøring nord for Bodø. Her har mange
av filmatiseringene av Hamsuns romaner funnet
sted, og det finnes en skjønn liten kafe med
økologiske produkter som bærer det symbolske
navnet ’Markens Grøde’. Du overnatter på den
gamle prestegården for trehundre kroner natta.

M

Mandal

I Mandal kan du unne deg en ny strand
hver dag, for her finner du sørlandets beste
strender! Og skulle det bli en regnværsdag, kan du besøke Gustav og Emanuel
Vigelands barndomshjem. Favorittstrendene våre er enorme Sjøsanden, nusselige
Spidsbo, Lillebanken hvor de har installert
lekeapparater både til lands og til vanns,

Lofthus

Trodde du at du måtte til landsbygda i Spania for å
oppleve merkelige festivaler, må du tro om igjen. I
vestlandsbygda Lofthus arrangeres det hvert år NM
i morellsteinspytting. Her finner du dessuten Hardangers frodigste frukttrær og forførende vestlandsnatur.
Sjekk www.morellfestivalen.no for mer informasjon.

samt Kanelstranda som har fått navnet sitt
fordi sanda minner om nettopp kanel.

Nordkapp

Vi er så heldige å bo i et land
krydret med ekstrem klimakontrast, midnattsol, nordlys og til
og med et minoritetsfolk. En
eller annen gang i livet bør alle
legge turen nordover og oppdage
fiskeværene, kystlandskapet og
den samiske kulturen som vi har
all grunn til å være stolte av!

O

Oslo

”Nå er byen nesten tom for biler.
På benken ligger det en mann
og hviler. Det er så fint i Oslo at
jeg tviler på at noen har no bedre
ferie enn de som har blitt igjen...”

Lillebjørn Nilsen er definitivt
inne på noe, for når Oslo ligger
fellesferiebrakk kan man forsyne
seg av marka, fjorden, parkene
og den helt spesielle stemningen
som dukker opp når sola skinner
og det for eksempel er søndags-
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P

Prekestolen

Et steinkast fra oljebyen Stavanger ligger et av
våre mest berømte landemerker. Prekestolen
passer dårlig for deg med høydeskrekk, men
for alle andre er det en utsikt som fyller deg
med nasjonalromantiske visjoner.

Q

Stedsnavn på Q tilhører sjeldenhetene i Norge, men
alle har hørt om Quisling. Hva med en lærerik tur på
Holocostsenteret i Villa Grande på Bygdøy i Oslo?
I denne herskapsboligen bodde Vidkun Quisling,
lederen for norsk nazisme, under krigen.

Røros

Bergstaden er en av våre vakreste byer, og ble plassert på
Unescos Verdensarvliste allerede i 1980. Rørosarkitekturen
er intakt fra 1700-tallet, og gruvedriften som startet for over
firehundre år siden har gitt byen et helt spesielt preg. Overnatt
på fantastiske ErzscheiderGården som er stiller i en helt egen
klasse hva hotell angår. www.erzscheidergaarden.no
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Quislings Villa Grande

Fremmede bakterier i mat eller drikke kan fort ødelegge ferien. Nycopro ved
feriemage har dokumentert effekt på feriemager. Derfor kommer produktet
med feriemage-garanti. Tar du Nycopro ved feriemage og blir dårlig,
refunderer Nycomed produktets verdi*.
* Garantien gjelder for Nycopro ved feriemage kjøpt i perioden 01.06.11-15.08.11. Reisen må være gjennomført innen
01.09.11. Verdien på produktet blir refundert i form av gavekort. Garantivilkårene og betingelsene for å få feriemage–
garanti finner du på www.etfriskerenorge.no.

Tlf. 800 800 30 ^c[dcdg\Z5cnXdbZY#cdlll#cnXdbZY#cdwww.etfriskerenorge.no
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Kun på

apotek
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Ikke la mageproblemer ødelegge ferien

S

Skudeneshavn

Sørvestlandets sommerfavoritt sjarmerer fletta av sine
besøkende. Her finner du et av landets best bevarte
bysentrum med kritthvite trehus, og gater så smale at de
knapt rommer en bil. Skudeneshavn er stedet som overflødiggjør reiser til sør-europas nusselige landsbyer. Her
har vi vår egen perle! Kystkulturfestivalen går av stabelen
den 30. juni – 3. juli. Sjekk www.skudefestivalen.no

T

Trondheim

Barteby. Nidaros. Pilegrimsby. Kaupangen. Kjært
barn har mange navn! Trondheim var Norges første
hovedstad, og er et obligatorisk stopp for den som
vil stifte nærmere bekjentskap med norgeshistorien.
Men Trondheim er mer enn historie. Tar du deg en
tur innom trendy Bakkebyen, kan det godt hende
du faller for de brosteinsbelagte gatene, de koselige
kaféene og den inkluderende stemningen.

W

Wergelandsveien

En Osloferie er ikke komplett uten å ha stukket
innom et par steder i Wergelandsveien. Her ligger blant annet Litteraturhuset med aktiviteter
for store og små, og Kunstnernes Hus med
obligatorisk høstutstilling og vinglass på Arcimboldo. Selvsagt må man stoppe underveis
og ta en titt på kunstnerboligen Grotten, og
kanskje mate endene i slottsparken på veien.

U
V

Undredal

Vil du virkelig spise et lite
stykke Norge, er Undredal
stedet! Glem Freias melkesjokolade, her er det mørkebrun geitost som gjelder.
Stikker du innom landhandleriet Undredalsbui får du
smake før du kjøper.

Vega

Du kjenner landskapet fra Himmelblå. Vega er naboøy til Ylvingen som ble kjent under tv-innspillingen.
På Vega kan barna løpe fritt, og det skal godt gjøres
å se seg mett på kystlandskapet som fortjener sin
plass på Unescos Verdensarvliste.

X

Vi tolker x’en som et
kryss, og peiler oss
inn på 63 grader
nord for å gå

Norge på kryss.
Turistforeningen har tilrettelagt en sjudagers løype fra Stjørdal til svenskegrensa.
Underveis sover du på foreningens hytter slik at du slipper å bære med deg telt
og mat. Ta en titt på www.norgepaatvers.
no for mer informasjon.
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Y

Ytterøy

Kalles også for Trondheimsfjordens perle. Her bor
det fem hundre mennesker, som fortsatt lever av
fiske og landbruk nå som for fem tusen år siden.
Det finnes en stor stamme med ville rådyr på øya,
og på øyas sørsiden finnes det også et rikt fugleliv.

Zinober

Z

Ø

Ørnesvingen

Oslo er en av svært få hovedsteder som
ligger omkranset av natur på alle kanter.
Både marka og fjorden sørger for at eksos og høybygg aldri helt får dominans
over det naturlige. Tar du turen innover
til Zinober-hytta i Lillomarka, justeres
hovedstadspulsen til skogens ro. Og
kanskje et wienerbrød i solveggen?

Æ

Å
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Ægir Bryggeri
Dette er en garantert vinner dersom du
får besøk fra utlandet. Hopp på Flåmsbanen som frakter deg fra Myrdal stasjon til bittelille Flåm. Her tar dere turen
innom Ægir bryggeri, hvor mjødet flyter
på norrønt vis. www.flamsbrygga.no

Ålesund

Over sjuhundre hus brant til grunnen i den
berømte brannen i 1904. Få kunne se for
seg at byen skulle gjenoppstå som en av
landets aller vakreste. Ålesundarkitekturen
er unik, både i Norge og i verdenssam-

Står du i Ørnesvingen, har du et av landets aller vakreste
panoramaer foran deg. Ørnesvingen er en av de elleve hårnålssvingene på strekningen mellom Geiranger og Eidsfjord. Speid
utover fjellkjeden De Syv Søstre, Geirangerfjorden og fossefallet
Brudesløret

menheng. For en helt spesiell opplevelse,
overnatter du på rom nummer 47 på Hotel
Brosundet. Resten av hotellet ligger i sentrum av byen, mens rom nummer 47 ligger
ytterst ved Molja Fyr! www.brosundet.no

Passer for livsnytere!

