Autorondreis Noorwegen in cottages
11 dagen/10 nachten

(c)Kisa Markiza, Normann
Tijdens deze reis geniet u met volle teugen van de mooiste bezienswaardigheden die Noorwegen te bieden
heeft. U rijdt over spectaculaire wegen langs enkele van de meest fabelachtige landschappen van
Scandinavië. U verblijft telkens 2 nachten in hetzelfde logement zodat u tijd heeft om het hart van
Noorwegen, van de hoofdstad Oslo via de majestueuze Sognefjord tot aan de beroemde Geirangerford te
ontdekken.
INBEGREPEN: cruise Geirangerfjord, gondel Stranda, een reisgids ´Noorwegen´ per dossier en een
documentatiepakket
Dag 1-4: Geilo
Uw eerste verblijfsplaats is Geilo, een bekend skioord dat zich in de zomer omvormt tot een enorme speeltuin
voor de hele familie. Tijdens dit verblijf kan u met de fiets of te voet op ontdekking op het Hardanger plateau,
u gaat raften of u bezoekt Torpo en Gol. In Torpo vindt u de oudste en enige originele staafkerk die er in het
Hallingdal te vinden is.
Optionele activiteit
Fiestverhuur 1 dag(9-18u)
Prijs per volwassene: € 57,50 en € 32,50 per kind -12j.
Inbegrepen: helm, pomp en herstellingsset en waterfles.
Electrische fietsverhuur 1 dag
Prijs per volwassene: € 78 (geen kinderfietsen)
Dag 4: Geilo – Flam - Gudvangen - Kaupanger - Sogndal (135 km + ferry + 5 km)
Vanuit Geilo gaat het ´s morgens richting Flam waar u aan boord van de beroemde Flam trein stijl tegen de

1/3

berg omhoog gaat naar Myrdal. Dit is een onvergetelijke reis met een panoramisch uitzicht op de fjord.
In Gudvangen scheept u in voor de volgende etappe van uw reis die u naar de noordoever van de langste
fjord van Noorwegen, de Sognefjord brengt. De boottocht van 2 uur over deze beroemde fjord met zijn
smaragdgroene water en enorme watervallen staat bekend als één van de spectaculairste van het land. Bij
aankomst in Kaupanger is het maar enkele kilometers meer naar uw verblijfsadres.
Dag 4-6: Sogndal
In Sogndal kan u een bezoek brengen aan het folkmuseum, het Fjordmuseum of aan de staafkerk. Maar
tijdens deze tijd in Sogndal gaat u vooral op verkenning uit langs de oevers van de verschillende fjorden,
bezoekt u het gletsjermuseum in Fjaerland of u rijdt naar de Lustrafjord waar u met een kajak de fjord op
gaat.
Optionele activiteit
Fjord kayak safari op de Lustrafjord (4u)
Prijs per volwassene:€ 114 - Kind 7-14j.: € 91
Dag 6: Sogndal - Briksdalgletsjer - Stranda (295 km)
Tijdens uw rit naar Stranda kan u er voor opteren om via Olden naar de Briksdalgletsjer te rijden. Onderweg
is het uitzicht op de gletsjerrivier die hier en daar turkooisen meren vormt ronduit fantastisch. Aan de
Briksdalgletsjer kan u een mooie wandeling naar de gletsjertong maken of er voor opteren met een kleine
trollwagen de berg op te gaan. Groot en klein zullen er van genieten. Daarna gaat de rit verder langs Loen en
Stryn naar Stranda.
Dag 6-8: Stranda
Stranda is een klein stadje niet ver van de Geiranger fjord die op de UNESCO lijst vermeld staat. U kan in
deze regio prachtige natuurwandelingen ondernemen. Tijdens dit verblijf neemt u in Stranda de nieuwe
gondellift voor een spectaculair uitzicht over de fjord en geniet u van een cruise op de Geirangerfjord met
zijn zeven watervallen.
Inbegrepen activiteiten
Pakket Stranda met 2 activiteiten: Cruise Geirgangerfjord van/naar Geiranger + ritje met de Stranda
gondola
Dag 8: Stranda - Beitostolen (300 km)
De etappe van vandaag brengt u door de bergen naar de regio van het Nationaal Park Jotunheimen. Stop
onderweg regelmatig eens om van het uitzicht te genieten en een wandelingetje te maken.
Dag 8-10: Beitostolen
In Beitostolen staat de natuur voorop. Beitostolen ligt tegen het Nationaal Park Jotunheimen waar u kan
kiezen uit verschillende gemakkelijke wandelingen. Zin in waterpret ? Maak dan gebruik van het zwembad
van het Radisson hotel of ga voor rivierrafting die hier gemakkelijk toegankelijk is voor families.
Optionele activiteit
Pakket Beitostolen met 3 activiteiten: bezoek Valdres folkemuseum, rivierrafting trip en inkom zwembad in
het Radisson Blu Mountain Resort.
Prijs per volwassene: € 186 en € 152 per kind 10-12j.
Opgelet: vervoer vanuit Beitostolen naar de rivier is met uw eigen wagen.
Dag 10: Beitostolen – Oslo/Bjerke (220 km)
In de namiddag komt u toe in Bjerke, een deelgemeente van Oslo, waar u incheckt in uw hotel voor de
laatste nacht. U kan van de gelegenheid gebruik maken om de hoofdstad, Oslo te verkennen. Hierbij raden
wij u een bezoek aan het stadhuis, de prachtige moderne opera en het fort Aker aan. Maar geniet vooral van
de levendige sfeer in deze stad op mensenmaat.
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Dag 11: retour
Vandaag neemt u afscheid van Noorwegen en vat u de terugreis naar België aan.
Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met vluchten op Oslo en een huurwagen of met de ferry
Hirtshals(DK)-Larvik-Hirtshals of Kiel(D)-Oslo-Kiel uit ons aanbod en uw eigen wagen. Vraag een offerte met
het transport van uw keuze
Accommodatie
Voor deze reis reserveren wij u een comfortabele vakantiewoning voor max. 4 personen met min. 2
slaapkamers en in Thon Hotel Linne Oslo, een familiekamer voor max. 4 personen. Indien kinderen +12j.
meereizen dan wordt de familiekamer op dag 9 vervangen door een triple kamer indien 3 personen en 2
tweepersoonskamers indien 4 personen + 15j.

Prijzen per persoon voor de rondreis NORR028
Prijzen en reservaties: Klik hier
Deze reis met transport ? Vraag een offerte
Inbegrepen: 9 overnachtingen in vakantiewoningen met min. 2 slaapkamers, 1 overnachting in Thon Hotel
Linne Oslo met ontbijt, bedlinnen en badhanddoeken per vakantiewoning, eindschoonmaak per
vakantiewoning, de ferryovertocht Gudvangen-Kaupanger met wagen, een cruise op de Geirangerfjord, ticket
voor de gondel in Stranda, een reisgids ´Noorwegen´ per dossier, een documentatiemap en de bijdrage
Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vervoer, maaltijden, drankjes, inkomgelden, plaatselijke overzetboten buiten de
inbegrepen, optionele activiteiten en verzekeringen.
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