Autorondreis Active Norway
10 dagen/9 nachten

(c)Visit Norway, Rafting Sjoa, FjordSeal, Terje Rakke-Nordic Life AS-Fjord Norway, Benny Marty
Tijdens de Active Norway reis ontdekt u een minder groot stuk van Noorwegen maar geniet u van veel
afwisseling en van activiteiten dicht bij de indrukwekkende natuur. Raften, kajakken, wandelen, varen op één
van de mooiste fjorden en met de unieke Flam trein de berg op rijden en dat allemaal in 1 reis, onvergetelijk !

INBEGREPEN: rafting tour, kajak tour, ticket Flam trein retour, cruise Naeroyfjord met busretour, een
reisgids ´Noorwegen´ per dossier en een documentatiemap
Dag 1: Oslo
Aankomst in Oslo. Vandaag heeft u al wat tijd om de sfeer van de stad op te snuiven en een wandeling te
maken door het echte centrum met het koninklijk paleis, het indrukwekkende operahuis, het parlement, de
Waterfront... Overnachting in de omgeving van Oslo.
Dag 2: Oslo - Vinstra (250 km)
Tijdens de mooie rit naar het noorden raden wij u een lunchstop in Lillehammer aan. Dit gezellige stadje was
ooit de gastheer van de Olympische Winterspelen maar is nu een fijn stadje met enkele interessante
bezienswaardigheden. Namiddag kan u opteren om de hoofdweg verder naar Vinstra te nemen of in Tretten
richting Svingvoll te rijden en daar de Peer Gyntweg te nemen. Deze panoramische (tol)weg en de
vergezichten zijn een lust voor het oog, onderweg zijn er heel wat uitzichtspunten. U verblijft 2 nachten in een
vakantiewoning in Vinstra.
Dag 3: Vinstra - Sjoa rafting - Vinstra (50 km)
Vanaf de bron in het Jotunheimen Nationaal Park loopt de Sjoa rivier tussen hoge bergen, bergmeertjes en
vloeit ze door een aantal canyons en watervallen op haar weg door het Gudbrandsdal. Daar stroomt ze door
Heidal. Hier verdeelt de rivier de vallei in 2 en biedt ze een onvergetelijk water avontuur. Hier wacht u een 3u
durende rafting trip aangepast aan uw familie samenstelling. U gaat maximum met 8 personen per boot het
water op.
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Dag 4: Vinstra - Hafslo (135 km)
Vandaag rijdt u door één van de mooiste berglandschappen van Noorwegen, het Jotunheimen National Park.
Neem zeker uw tijd om onderweg te stoppen en te genieten van het landschap. Beetje cultuur in uw reis ?
Stop dan zeker in Lom en bezoek de imposante staafkerk. Overnachting in Hafslo.
Dag 5: Hafslo - Marifjora kayakking - Hafslo (25 km)
Kajakken op het Lustrafjord is een heel andere ervaring dan het raften. Deze eerder kalme 4u durende trip
biedt u de mogelijkheid om te genieten van het onvoorstelbare landschap terwijl u uitkijkt naar zeehonden of
dolfijnen. Onderweg wordt er gestopt op een unieke plaats zodat u uw lunchpakket(zelf voorzien) kan
verorberen. Overnachting in Hafslo.
Dag 6: Hafslo - Vossestrand (110 km)
Rij via Leikanger en het Sognefjord naar Hella waar u inscheept voor een ferry over het grootste fjord van
Noorwegen naar Vangnes. In Vik i Sogn kan u de houten staafkerk uit 1130 bezoeken. Het is de oudste in
zijn soort. 2 overnachtingen in Vossestrand.
Dag 7: Vossestrand - Flam - Vossestrand (110 km)
Vandaag rijdt u naar Flam waar u eerst de wereldberoemde Flam trein neemt die u zeer steil omhoog naar
Myrdal brengt. Onderweg stopt de trein aan een waterval en heeft u tijd om van het uitzicht te genieten.
Wanneer u terug aankomt in Flam stap u op de boot voor een tocht over het Naeroyfjord. Geniet van de steil
uit het water oprijzende bergen, de duizelingwekkende watervallen en het zicht op de afgelegen boerderijen.
Van het eindpunt in Gudvangen komt u met de bus terug naar Flam. Deze dag is een belevenis voor groot en
klein.
Dag 8: Vossestrand - Geilo (170 km)
Neem vandaag de weg naar Vossevangen zodat u onderweg een stop kan voorzien aan de Tvinde waterval,
volgens vele de mooiste van Noorwegen. Op deze weg steekt u het Hardangerfjord over, rijdt u langs het
Eidfjord en de buitenkant van het Hardanger Nationaal Park. Dit is een heel afwisselende weg met prachtige
fjorden maar vooral ook een mooie rit over het hoogplateau. Geilo ligt op 800 meter hoogte en staat bekend
als het vertrekpunt voor wandelingen en fietstochten naar het Hardangervidda en het Nationaal Park
Hallingskarvet. Vraag aan de receptie naar wandelkaartjes of huur in het dorp een fiets en vertrek.
Overnachting in Geilo.
Dag 9: Geilo - Oslo (220 km)
Afhankelijk of u graag nog wat meer van Oslo wilt ontdekken of nog wat langer in de natuur wenst te blijven
vertrekt u vandaag naar Oslo. Overnachting in de omgeving van Oslo.
Dag 10: vertrek
TRANSPORT
Deze rondreis kan gecombineerd worden met vluchten op Oslo en een huurwagen of met de ferry
Hirtshals(DK)-Larvik(NO) en uw eigen wagen. Vraag een offerte met vervoer inbegrepen.
ACCOMODATIE
Gallia biedt deze reis aan in een goede 3* hotels en vakantiewoningen zoals bv Scandic Holmenkollen
Hotel, Fefor Hoyfjellshotell, Eikum Hotel Myrkdalen Hotel, Vestlia Hotel Resort of gelijkaardig.

Prijs per persoon voor de rondreis NORR035
Prijzen en reservaties: Klik hier
Deze reis is niet geschikt voor kinderen -8j.
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Deze reis voor ouders en 2 kinderen 8-11j. in 1 kamer ? Vraag een offerte.

Inbegrepen: 9 overnachtingen, 7 x ontbijt, 5 x half pension, rafting tour, kajak tour, ticket Flam trein retour,
cruise Naeroyfjord met busretour, een reisgids ´Noorwegen´ per dossier, een documentatiemap en de
bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vervoer, niet-vermelde maaltijden, drankjes, niet-vermelde inkomgelden, extra activiteiten,
plaatselijke overzetboten en verzekeringen.
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