
Met vertrouwen op reis!

De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Highlights van West-Noorwegen
Atlantische Kust, Bergen, Fjorden, een
adembenemende route! Overtocht per luxe
Color Line!

Extra ingekocht, een nieuwe mooie rondreis langs de hoogtepunten
van de Noorse Zuid-westkust en fjorden. Een super reis met de
Atlantische Weg (Atlanterhavsveien) bekend vanwege de bruggen en
geweldige uitzichten, wonderschone fjorden zoals de Koning van de
Fjorden, de Sognefjord en de UNESCO werelderfgoed Geirangerfjord,
maar ook rijden we over een van de bekendste wegen van
Noorwegen, de Trollstigen bergweg. Dit combineren we met de
steden Bergen, historie en verse vis, Trondheim, met de
beroemde Nidaros-domkerk, een imposant bouwwerk en ten slotte
de hoofdstad Oslo, met het koninklijk Paleis. Een spectaculaire reis
langs de meeste bezienswaardige routes van Noorwegen, u reist toch
mee aan boord van onze luxe Royal Class Touringcar!

Dag 1 - Heenreis

We vertrekken vroeg uit Limburg (ca. 04.00u vertrek), u reist per luxe

10 dagen vanaf
€ 1.769,- p.p.

Inclusief
Vervoer per luxe Royal Class
touringcar

9x ontbijt en diner

8x hotelovernachting in goede land
typische hotels (zie hotels)

2x overnachting met diner en ontbijt
aan boord Color Line in
binnenhutten

Stadstour Oslo

Stadstour Trondheim

Stadstour Bergen
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Royal Class touringcar, aan boord kunt u nog een aantal uurtjes
heerlijk rusten met veel beenruimte. We rijden naar de haven van Kiel
voor inscheping op de luxe Color Line. Afvaart is om 14.00u. Aan boord
zijn veel faciliteiten zoals een 120m lange boulevard met winkels en
amusement. We dineren ’s avonds aan boord. De avond kunt u
afsluiten aan een van de bars. Overnachting aan boord.

Dag 2 - Oslo & Hamar

Ontbijt aan boord. We varen door het Oslofjord de haven in van de
hoofdstad van Noorwegen, Oslo. We maken een rondrit o.l.v. een gids
langs de vele bezienswaardigheden zoals het Koninklijk Paleis,
Vigeland Park en de nieuwe Opera, een prachtig gebouw met een
enorme glasfaçade geïnspireerd op Ijsbergen en gletsjers. Vervolgens
heeft u vrije tijd rondom de mondaine oeverpromenade. In de
namiddag rijden we langs het grootste meer van het land Mjösa naar
de stad Hamar met het bekende “Vikingsschip” Stadion. 1x
overnachting in Hamar

Dag 3 - Rondane, Dovrefjell & Trondheim

Na het ontbijt rijden we door de natuurpracht van het Rondane
nationale park. We pauzeren bij de staafkerk van Ringebu. In
het Dovrefjell Nationaal Park is het de beste plek in Noorwegen om
muskusossen in het wild te zien. In de namiddag arriveren we in, en
bezoeken we het levendige Trondheim met de Nidaros-Kathedraal,
waar vele kroningen hebben plaatsgevonden. Bezienswaardigheden
zijn ook het Erkebispegarden: het Aartsbisschoppelijk Paleis museum
en de Stiftsgården: de Koninklijke Residentie. 1x overnachting in
Trondheim

Dag 4 - Westkust & Kristiansund

Vandaag rijden we naar de Westkust, met vele fjorden en eilanden.
We nemen de ferry over de Halsafjord naar Kanestraum en rijden
vervolgens naar Kristiansund. Een mooi stadje vol kleurrijke huizen
rond de gezellige haven en één van de opvallendste steden van
Noorwegen. bezoek zeker de moderne Kirkelandet Kirke. Vanaf
de Sørsundbru en de witte wachttoren Varden uit 1892 heeft u een
prachtig uitzicht. 1x overnachting in Kristiansund

Dag 5 - Atlantische weg & Trollstigen

Een spectaculaire dag! De Atlantische weg van Bud naar Kårvåg is 36
kilometer lang en loopt over bruggen en dammen van eiland naar
eiland. Het is zo mooi, om zo vlakbij de zee te rijden! Deze meesterlijk
aangelegde weg is door de Noren uitgeroepen tot ‘bouwwerk van de
eeuw’ en werd door The Guardian één van de mooiste routes ter

1u boottocht Geiranger

Entree Gletsjermuseum Fjaerland

Exclusief
Buitenhut aan boord Color Line (€
60,00 p.p.)

Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

De hogere toeslag voor de 1
persoonskamer heeft te maken met
de overtochten, indien u een
gedeelde hut wilt op de overtochten,
vragen wij graag de prijzen voor u
aan.
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wereld genoemd. Vervolgens rijden we over de Trollstigen, deze heeft
11 haarspeldbochten en loopt helemaal door tot Stigrøra, zo’n 858
meter boven de zeespiegel. De weg is op sommige plaatsen in de
bergen uitgehouwen, en op andere wordt het gestut door stenen
muren. De indrukwekkende brug van natuursteen bij de Stigfossen-
waterval. Dit is Noorwegen op z’n mooist! In de namiddag verder met
een lunchpauze op een mooie locatie, en rijden we langs de
Geirangerfjord naar ons hotel in Geiranger waar we 1 nacht
overnachten.

Dag 6 - Fjorden

In de ochtend maken we een boottocht over het geweldige
Geirangerfjord,genietenvannatuurprachtenwatervallen!Vervolgens
rijden we over de Dalsnibba, van hieruit heeft u een prachtig uitzicht
over het fjord en de omgeving. Indien u moedig genoeg bent kunt u
ook een kijkje nemen op de “Skywalk”, ’s middags genieten van de
mooie uitzichten van Nordfjord, de gletsjer van Briksdalbreen,
Gaularfjell naar het Sognefjord, het langste fjord ter wereld! U kunt
eventueel een bezoek brengen aan het gletsjermuseum in Fjaerland.
1x overnachting in Sogndal.

Dag 7 - Bergen

We gaan richting de stad Bergen, onderweg ziet u de staafkerk van
Vik, het berglandschap van Vikafjells en de Tvinnefoss waterval. In de
middag arriveren we in het mooie Bergen, het culturele centrum van
de westkust, een van de mooiste steden van het land. We maken een
stadswandeling o.l.v. een lokale gids langs o.a. de vismarkt en vesting
Bergenhus. De Bergenaren zijn een trots volk, die deze trots op hun
stad en haar rijke geschiedenis en tradities graag uitdragen. We
overnachten in de omgeving van Bergen. 1x overnachting in
omgeving Bergen.

Dag 8 - Hardangerfjord & Hardangervidda

de ochtend heeft u nog ter vrije beschikkiing in Bergen. Vanmiddag
door het idyllische landschap van het Hardangerfjord, met de langste
hangbrug ter wereld en een bijzonder mild klimaat. Vervolgens via de
bergplateau, Noorwegens grootste nationaal park met vele meren.
Voorbij aan de Vöringfoss waterval, en het stadje Geilo rijden we naar
Hallingdal. We overnachten in Golsfjell. 1x overnachting in Gol.

Dag 9 - Oslo - Inscheping

Langs het Tyrifjord rijden we terug in de richting van Oslo. aan het
begin van de middag inscheping op de Color Line, alleen een verblijf

Overige info
Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen

Minimum aantal deelnemers: 16
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op dit schip is al een belevenis. U kunt op het dek genieten van de
afvaart uit Noorwegen, en vervolgens uitrusten in een van de vele
faciliteiten aan boord. Overnachting aan boord.

Dag 10 - Thuisreis

U kunt ontbijten aan boord. In de ochtend arriveren we in de haven
van Kiel, we rijden met diverse stops, terug naar Limburg.

Hotelinformatie

Color Line

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 625,-
Tweepersoonskamer incl. buitenhut: € 60,-

Hotel adres: Color Line GmbH Terminal, Norwegenkai, Kiel, Duitsland

Clarion Collection Hotel Astoria Hamar

Hotel verzorging: Halfpension

Hotel adres: Clarion Collection Hotel Astoria, Torggata, Hamar,
Noorwegen

Clarion Hotel & Congress Trondheim

Hotel verzorging: Halfpension

Hotel adres: Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattørkaia,
Trondheim, Noorwegen

Thon Kristiansund

Hotel verzorging: Halfpension

Hotel adres: Thon Hotel Kristiansund, Fiskergata, Kristiansund,
Noorwegen

Union Geiranger
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Hotel verzorging: Halfpension

Hotel adres: Hotel Union Geiranger AS, Geiranger, Noorwegen

Hofslund Fjord Sogndal

Hotel verzorging: Halfpension

Hotel adres: Hofslund Fjord Hotel AS, Fjørevegen, Sogndal,
Noorwegen

Quality Edvard Grieg

Hotel verzorging: Halfpension

Hotel adres: Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen, Bergen,
Noorwegen

Storefjell Resort Gol

Hotel verzorging: Halfpension

Hotel adres: Storefjell Hotel, Golsfjellet, Gol i Hallingdal, Noorwegen
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