ECO rondreis ´Rondje Noorwegen´
Oslo-Flam-Bergen

(c)Terje Rakke-Nordic Life AS-Fjord Norway, Manuela Libens,
Combineer de 2 interessantste steden van Noorwegen in één trip, de hoofdstad Oslo en de Hanzestad
Bergen. Maar dat is niet alles! U combineert beide steden met een combinatie van een treinticket van Oslo
naar Flam via Myrdal, boottocht Flam-Gudvangen, bustrip Gudvangen-Voss en treinticket Voss-Bergen. Om
het rustig aan te doen en te kunnen genieten van de landschappen rond Flam verblijft u 1 nachtje in Flam.
Het centrum van Oslo ligt aan de rand van een fjord, omgeven door bergen en dichte wouden. Breng een
bezoek aan het Aker Brygge winkel- en uitgaanscentrum, waar u winkels, restaurants en ontspanning vindt
en kunt genieten van een glas mede aan boord van een snek. Oslo heeft zowat alles wat u kunt verwachten
van een stad en ook het nachtleven heeft de laatste jaren een uitstekende reputatie opgebouwd. Bergen is
één van de mooiste steden van Noorwegen en één van de meest schilderachtige plaatsen in Europa. Met
haar pittoreske, houten huisjes met spitse geveltjes langs de Bryggen: het handels- en culturele centrum van
West-Noorwegen. De nieuwe wijken vormen een harmonisch geheel met de oude stad en haar zeven bergen
staan als een krans om het traditierijke oude stadsgedeelte.
Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met vluchten op Oslo. Vraag een offerte

Prijs per persoon voor het arrangement NOOSBE01
Prijzen en reservaties: Klik hier
1 kind 2-11j. op de kamer v/d ouders: € 420
3de bed op de kamer: € 691
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer ? Vraag een offerte
Inbegrepen: 2 overnachtingen met ontbijt in het Scandic Oslo City in Oslo, 1 overnachting met ontbijt in het
Fretheim Hotel in Flam, 2 overnachtingen met ontbijt in het Grand Hotel Terminus in Bergen, een reisgids
´Noorwegen´ per dossier, een documentatiemap, Oslo naar Bergen met treinticket Oslo naar Flam via
Myrdal, boottocht Flam-Gudvangen, bustrip Gudvangen-Voss en treinticket Voss-Bergen en bijdrage
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Garantiefonds Reizen. (De 2de klasse treintickets zijn af te halen op het station in Oslo)
Niet inbegrepen: Vervoer naar Oslo en terug uit Bergen, niet vermelde maaltijden en persoonlijke uitgaven.
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