08-daagse REIS naar NOORWEGEN
Met o.a.: Øyerfjellet, Lillehammer en Peer Gyntvegen

Het succes van de korte reis
naar Noorwegen de afgelopen
jaren, hebben geleid tot een
nieuwe bestemming, Sjusjøen.
Het van oorsprong boerenbergdorp ligt verscholen tussen
bergtoppen en dennenbossen
in een mooi deel van dit
prachtige land.
Wie er ooit geweest is wil niet
meer anders. Bent u er nog
nooit geweest, dan is dit de
uitgelezen kans om kennis te
maken met natuur, rust, van
lekker eten en van gastvrijheid.
Want met name de natuur in
dit land is ongeëvenaard.
Laat ons u meenemen naar
een compleet andere wereld
en geniet van deze week.
Niet alleen van de natuur,
maar ook van het samenzijn
tijdens onze picknicklunches
in de vrije natuur.

NOORS NATUURSCHOON
1e dag: Vrijdag
Vanuit Zeeland rijden we al vroeg
via Hengelo naar de koffiepauze.
Langs Bremen en door de Elbetunnel arriveren we aan het eind
van de middag in Kiel, waar we
inschepen op één van de schepen
van de Stena Line voor de overtocht naar Zweden. Aan boord
heeft u natuurlijk een prima
dinerbuffet en buitenhut.
2e dag: Zaterdag
Na het zeer uitgebreide ontbijtbuffet
aan boord arriveren we in Göteborg.
Langs de imposante Volvo fabrieken
rijden we naar de grens en vervolgens
langs Oslo. Hierna krijgt de natuur
kleur, wordt steeds ruiger. Het laatste
stuk rijden we over binnenwegen,
die we eigenlijk gerust toeristische
routes kunnen noemen, naar ons
hotel in Sjusjøen, waar een heerlijk
Noors buffet op ons staat te wachten.

3e dag: Zondag
Na het ontbijt rijden we door de
unieke natuur van de Øyerfjellet,
een gebied wat gekenmerkt wordt
door bergen, grote weides, meren,
bergboerderijen en rotsen. We
hebben hier een heerlijke route
voor u uitgestippeld, compleet met
koffie en picknick op mooie
plaatsen in de natuur. Ook rijden
we nog langs het wintersportgebied van Nordseter. Ook de weg
terug naar Sjusjøen gaat via een
prachtig stuk natuur.
4e dag: Maandag
Natuurlijk mag één van de
beroemdste routes van Noorwegen
op deze reis niet ontbreken, de
Peer Gynt Vegen. Deze toeristische
route is er eentje van grote schoonheid. De weg voert ons door het
berglandschap met uitzichten op
het Rondanemassief, Jotunheimen
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08-daagse REIS naar
NOORWEGEN
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VRIJDAG 26 JULI 2019
Thuiskomst:
VRIJDAG 02 AUGUSTUS 2019

€ 1.295,00 p.p.

inclusief entreegelden

zult worden. Vervolgens rijden we
zoveel mogelijk over kleine wegen
en langs diverse skigebieden weer
terug naar ons hotel.
en de Dovrefjell, van Skeikampen
naar Dalseter.
5e dag: Dinsdag
Vandaag brengen we een bezoek
aan Lillehammer, bekend van de
Olympische Spelen. We bekijken hier
onder andere de skispringschans en
houden een pauze in het gezellige
centrum. De middag hebben we
gereserveerd voor Maihaugen. Een
mooi openluchtmuseum, waar we
zien hoe de mensen in de Gudbrandsdalen leefden vanaf de middeleeuwen.
Compleet met oude Noorse huizen,
boerderijen en een Stavkirke.
6e dag: Woensdag
Optimaal genieten van de
natuur. Ook vandaag hebben we
een schitterende route op het
programma, die ons deels door het
Saksumdal en het Gausdal voert.
Een stuk natuur waar u zeker stil van

7e dag: Donderdag
Helaas nemen we afscheid van ons
gastvrije hotel, maar er staat ons nog
een mooie dag te wachten. Een mooie
route brengt ons deze morgen via
Hamar naar Kongsvinger. Dan rijden
we verder naar de Zweedse grens en
door het merengebied in WestZweden, via Uddevalla naar Göteborg,
waar we weer inschepen voor de overtocht naar Kiel. Ook vanavond heeft
u aan boord een uitgebreid buffet
en overnachting in buitenhutten.
8e dag: Vrijdag
Als we de scheepshoorn horen, is het
tijd te ontschepen. Via Osnabrück
rijden we terug naar Nederland. In
de middag langs Apeldoorn en
Utrecht terug richting Zeeland, waar
we alvorens naar huis te gaan, een
prima verzorgd diner gebruiken ter
afsluiting van deze fantastische
natuurreis.

Toeslag éénpersoonskamer/hut: € 325,00
Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of identiteitskaart
VERZORGING:
Halfpension
Hotel- en Ferryinfo:
26/27 juli:		
Stena Line Kiel - Göteborg
27 juli/01 augustus:		
Rustad Hotel Sjusjøen - Noorwegen
01/02 augustus:		
Stena Line Göteborg - Kiel
Hotelinfo:
We verblijven in
een echt Noors
familiehotel met
veel houtwerk en
een zeer gezellige uitstraling. Het hotel
beschikt over een prima keuken, een
restaurant, hotelbar, etc. Alle kamers zijn
voorzien van modern comfort, zoals bad
of douche, toilet, telefoon, televisie.
Dagelijks heeft u een uitgebreid
ontbijtbuffet en een dinerbuffet of een
driegangendiner.
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