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Boka fortel historia om Flåmsbana, og kvifor den har vorte ein av dei største turistattraksjonane i Noreg.
Thue gjev ei kortfatta framstilling av fakta kring den brattaste bana i verda som går på normalspor frå
jernbanehistorie, via Flåmsbygda til anleggskunst og rallarliv. Boka er godt eigna som turistbok og inneheld
også meir generelle tekstar f.eks. om troll, huldre eller fossen som eit nasjonalt symbol. Dei 5 rikt illustrerte
kapitla har fått titlane: 1.
Flåmsbana - eit nasjonalt klenodium. 2. Turen - ei sterk oppleving. 3. Historia. 4. Slitarane. 5. Fakta. Boka er
pryda med små kart, mange farge- og svart/kvit-bilete, og tekstane er korte og lettleste.
Verdens vakreste togreise. Flåmsbana er en av verdens mest spektakulære togreiser, og en av de største

attraksjonene i Norge. Toget kjører fra enden av. Opplev Flåm på høsten. Planlegg besøket. REISEN TIL
FLÅM De første smalsporbyggesettene er her Smalspor Posted by svein20 May, 2016 21:44:37. Nå er de
første smalsporvognene her for salg.
Flere kommer nå på løpende. Myrdal er en jernbanestasjon i Aurland kommune. Den ligger på Bergensbanen
(link til Bergensbanen) og er også den øvre endestasjonen for sidelinjen Flåmsbana. Sykkelruten starter i
høyfjellet, forsetter forbi isbreen Hardangerjøkulen, passerer store elver med smeltevann fra fjellet, går via den
ville Flåmsdalen med. Heyday. Pilestredet 75 c – 0354 Oslo – Org. nummer 989 194 690 – Telefon 22 42 35
30 – Faks 22 42 35 31 – E- post: info@mondaine.no Rallarvegen har flere ganger blitt kåret til Norges
vakreste sykkelvei.
Veien starter på Haugastøl og følger Bergensbanen til Finse, Hallingskeid og Myrdal før. Norske Persontog
TOGSAMMENSETTINGER. Gjeldende fra 11/12 2016 Fjerntog. Dovrebanen, Raumabanen og Rørosbanen
samt lokaltog Trondheim-Steinkjer Bergensbanen og. Norsk Jernbaneklubb for alle med jernbaneinteresse.
Forum for jernbanekultur.
Velkommen til Myrdal fjellstove. Myrdal fjellstove åpner for sykkelsesongen 1 juni - 30 sept. Resten av året
tar vi i mot gjester på forespørsel.

