
 A’pen Turnhout Heist Gent Leuven Herentals Hasselt
OPHAALUUR 05.30 06.30 05.30 04.45 05.00 06.00 05.30

Beleef op deze reis de prachtige natuur van het Noorse 
fjordenland! Nergens ter wereld zijn zulke imposante kusten te 
vinden. Zo is er de Geirangerfjord, als het ware geklemd tus-
sen steile bergwanden die tot wel 1000 meter hoogte reiken! 
Indrukwekkend. Maar er is meer dan bergen, fjorden, water-
vallen, gletsjers en eeuwig zingende bossen. We bezoeken 
ook schitterende steden als Oslo en Bergen, met zijn schil-
derachtige havenkwartier. Laat u betoveren door het rijk van 
de Vikingen, trollen en sprookjes. De Noorse Fjorden… een 
droom van een reis!

DAG 1
Over de Duitse snelwegen richting Bremen en Hamburg tot Kiel. ’s 

Avonds inschepen op de ferry voor een nachtelijke vaart naar het 

Zweedse Göteborg. Aan boord geniet u van een heerlijk Noors buffet.

DAG 2
Ontbijtbuffet aan boord. Aankomst in Göteborg. Langs de Zweedse 

Westkust gaat het richting Noorwegen. Onderweg passeren we ontel-

bare meren en eilandjes. Een oase van rust en een lust voor het oog! 

We bereiken de Noorse grens bij de Svinesundbrug. Vrij middagmaal. 

Nadien verder langs Oslo, door het bosrijke Begnadal over Fagernes 

tot Beitostolen. Avondmaal en overnachting.

DAG 3
Na het ontbijt beginnen we een tocht door een indrukwekkend berg-

landschap naar de beroemdste fjord van Noorwegen, de Geirangerfjord. 

De route gaat langs kristalheldere bergmeren en kruist de pasroute 

van het Valdresgebergte. Schitterend panorama op de bergtoppen 

gletsjers. In Lom bezoeken we de Stavkirke, een kerk die dateert 

uit het jaar 1200. Vervolg van onze route tot op de berg Dalsnibba. 

Hier kunnen we genieten van een prachtig zicht over de Geiranger-

fjord. Ook een boottocht in de Geirangerfjord mag niet ontbreken.  

Gewoon indrukwekkend! Eenmaal terug aan land gaat het over Stryn 

naar Loen aan de Nordfjord. Avondmaal en overnachting.

DAG 4
Langs de oevers van het meer van Olden naar de Briksdalgletsjer. In 

de namiddag via Lunde en Erdal langs meren, water en metershoge 

sneeuw naar Grotli en terug naar Loen. Avondmaal en overnachting.

DAG 5
Na het ontbijt vertrek langs de mooie Innvikfjord en langs het Jölstra-

meer naar Fjaerland. U geniet hier van de uitzichten op de eeuwige ijs-

wereld van het blauw lichtende Jostedalsbreen. Cruise van een tweetal 

uren in de Sognefjord met als hoogtepunt het binnenvaren van de 

zeer enge Naeroyfjord. Ongelooflijk dat een schip zich een weg kan 

banen tussen de duizend meter hoge, bijna loodrechte rotswanden. 

Aankomst in Gudvangen. Langs de Tvinde-waterval naar Voss en over 

Dale tot Bergen. Avondmaal en overnachting.

DAG 6
Bezoek aan Bergen en vrije tijd. De dagelijkse vismarkt van Bergen 

herinnert aan de tijd dat de schilderachtige haven vol lag met vissers-

boten. In de stalletjes liggen honderden soorten vis hoog opgestapeld. 

Avondmaal en overnachting.

DAG 7
In de namiddag verlaten we Bergen en rijden we naar de Hardanger-

fjord in Norheimsund. Langs de Hardangerfjordvegen, de boomgaard 

van Noorwegen, naar Bruravik. Halte bij de hoge waterval Vörings-

fossen. Door een eenzame hoogvlakte rijden we verder tot Geilo. 

Avondmaal en overnachting in Geilo.

DAG 8
Na het ontbijt verlaten we Geilo richting Kongsberg. We volgen hier 

één van de mooiste wegen van Europa, nl. de route van Buskured 

(Geilo) naar de regio Telemark (Kongsberg). Terug naar Oslo via 

Kongsberg en Drammen. Na het vrije middagmaal volgt een uitgebreid 

stadsbezoek. Avondmaal en overnachting.

DAG 9
Vertrek na ontbijt. Bezoek aan het “Munch Museet” dat hoofdzakelijk 

de voornaamste werken toont van Edvard Munch (1863-1944), de 

belangrijkste Noorse schilder. Hierna rijden we naar de haven voor de 

overtocht naar Kiel. Avondmaal, overnachting en ontbijt aan boord van 

het uiterst luxueuze cruise schip.

DAG 10
Aankomst in Kiel omstreeks 10.00 uur en doorreis langs de Duitse 

snelwegen richting België en de verschillende afstapplaatsen.
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HOTELS
half pension
Comfortabele 3- en 4-sterrenhotels, voorzien van alle nodige comfort. Overtochten 
Kiel-Göteborg met Stena Line en Oslo-Kiel met Color Line. Maaltijden aan boord 
in buffetvorm. Verblijf in tweepersoonsbinnenhutten, voorzien van douche en toilet. 
Ook de boottochten in de Geirangerfjord en de Sognefjord zijn inbegrepen.

10 DAGEN   NOORWEGEN

AFREIS: 6 JULI 2016
Prijs per persoon:  € 1690,-
Toeslag single: € 295,-


