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ESQUÍ DE MUNTANYA A SUNNMORE ALPS.
NORUEGA
Ystetind, 1162m. Snaufjellet, 893m. Blaeja, 1420m.
Kopphornet, 1250m. Saudehornet, 1303m. ... i d’altres!
Activitat d’esquí de muntanya a Noruega en el cor dels Alps de Sunnmore. Majestuosos,
salvatges i meravellosos!
L’atractiu de Noruega és molt senzill: diuen que és un dels països més bonics del món.
Gaudireu d’una increïble estada d'esquí de muntanya en una zona impressionant, rodejats
de fiords, i amb l’atractiu d’allotjar-se en alguns dels millors hotels de la zona.
La ciutat on aterrarem, Alesund, es troba espectacularment situada entre petites illes, on
els fiords i les muntanyes es troben amb l'oceà. Aquí els hotels Brosundet, Storfjord, Juvet i
Sagafjord, ens oferiran una experiència diferent, i faran que la vostre estada sigui un record
per sempre. !
Vine amb nosaltres a esquiar en un dels llocs més bonics de la terra!
Podem fer a mida el vostre viatge, i el podem fer dels dies que vulgueu! Demana
pressupost!
Organitzat per Xavi Llongueras
www.guiallongueras.com
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Itinerari
Dia 1: Viatge
Vol des de Barcelona o Madrid fins a Alesund via Oslo. Recollida del cotxe a l'aeroport i trasllat a l'hotel.
Hotel Storfjord (S)
Dia 2:
Un viatge de 45 minuts ens durà fins al costat del llac Flatevagen proper a Vestnes. El nostre objectiu serà
el Ystetind de 1162m. Tornarem al mateix hotel.
Hotel Storfjord (E, S)
Dia 3:
Després d'esmorzar en traslladarem 15 minuts fins al poblet de Sjoholt, per endinsar-nos a la vall del cim
Snaufjellet de només 893 metres. Tindrem 1 hora de cotxe per arribar a una petita maravella de la regió,
l'hotel Juvet.
Hotel Juvet (E, S)
Dia 4:
Ens traslladarem durant 1:35h a la vall de Nibbedalen per remontar-la i i poder dirigir-nos cap el cim del
Blaeja de 1420m. Gaudirem de la bona esquiada d'aquest cim. Amb 1 hora de cotxe ens traslladarem fins al
petit poble de Saebo, a l'hotel Sagafjord.
Hotel Sagafjord (E, Picnic, S)
Dia 5:
Després d'un bon esmorzar, farem un petit recorregut en cotxe d'encara no 5kms, a on aparcarem el cotxe.
D'aquí remontarem la vall de Kvistaddalen, per dirigir-nos cap el cim del Kopphornet de 1200 mts, i on
gaudirem d'un gran descens.
Hotel Sagafjord (E, Picnic, S)
Dia 6:
Depenent de les condicions del temps i neu, anirem cap el cim del Grodtalstinden de 1331, cap el
Veirahalded o bé tornarem a la mateixa vall del dia anterior per afrontar el cim Skarasalen de 1540m. Una
altre possibilitat serà sortir direcció a Orsta, on deixarem el cotxe per pujar el cim del Saudehornet de
1303m. Després del descens anirem cap a Alesund a l'hotel Brosundet o Storfjord depenent de les reserves,
per fer el sopar de despedida.
Hotel Brosundet o Storfjord. (E, Picnic, S)
Dia 7:
Després del bon esmorzar de l'hotel ens traslladarem cap a l'aeroport d'Alesund, on deixarem el cotxe i ens
despedirem d'aquesta gran regió dels fiords del sud de Noruega.
(E)

E: esmorzar
D: dinar
S: sopar
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