10-Daagse REIS naar NOORWEGEN

15

Met o.a.: Trollstigen, Dalsnibba en unieke natuur

10-Daagse REIS naar
NOORWEGEN
Vertrek:
MAANDAG 21 JUNI 2021
Thuiskomst:
WOENSDAG 30 JUNI 2021

€ 2.195,00 p.p.

inclusief entreegelden

van de mooist gelegen hotels
van het land gereserveerd,
bovenaan de Stalheimpas.

Deze reis kunnen we gerust
als topreis bestempelen.
De onvergetelijke natuur
met de schitterende
Geirangerfjord, het grootste
gletsjergebied in Europa
(de Jostedalbreen), de met
sneeuw bedekte bergtoppen
en de machtige vergezichten
maken van deze reis werkelijk
iets bijzonders.
Ons fijne luxe hotel, met een
prachtig uitzicht over de fjord
en excursies door een wereld
waar u stil van zult worden
dragen bij aan de hoge
standaard van de reis.

GEIRANGERFJORD
1e dag: Maandag
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: Dinsdag
Na het zeer uitgebreide
ontbijtbuffet aan boord
arriveren we in Göteborg.
We rijden over de eilanden van
de prachtige Zweedse
scherenkust en vervolgens
langs Oslo. Hierna ziet u het
landschap veranderen van lieflijk
naar steeds ruiger wordende
natuur. Via prachtige routes

arriveren we in ons fijne hotel in
Gol voor diner en overnachting.
3e dag: Woensdag
Gelijk een dag met vele
hoogtepunten. We vertrekken
bijtijds om optimaal te genieten
van de natuur. Langs het
skigebied van Hemsedal naar
Borgund voor een koffiepauze en
een bezoek aan de bijzondere
Stavkerk, één van oudste en
mooiste van Noorwegen.
Vervolgens rijden we door de
langste wegtunnel ter wereld, de
Lærdaltunnel. Een tunnel met
zeer bijzondere lichtpleinen.
De lunchpauze houden we in het
toeristische Flåm. Aansluitend
maken we een tocht per trein
langs machtige watervallen en
sneeuw bedekte bergen. Als klap
op de vuurpijl hebben we één

4e dag: Donderdag
We starten deze morgen gelijk
goed. We dalen de spectaculaire
Stalheimpas af, met uitzicht op de
watervallen. Vervolgens over de
machtige Vikafjell, met in deze tijd
waarschijnlijk nog sneeuwmuren
van meters hoog. Met de veerboot
varen we over de Sognefjord en
rijden langs de Fjærlandfjord
naar Byrkjelo. Door Stryn en over
de Strynfjell, een uniek stukje
natuur en over een onverharde
weg gaan we naar ons fijne hotel
in Geiranger.

5e dag: Vrijdag
Met de veerboot maken we een
tocht over de Geirangerfjord langs
de Zeven Zuster, de zeven
watervallen, en verlaten
boerderijen naar Hellesylt. Een
tocht door de mooiste fjord van
Noorwegen. Bij aankomst rijden
we langs de Sunnylysfjord naar
Stranda. Aansluitend wellicht het
hoogtepunt van deze reis, een
tocht over de Trollstigen. Een
ongelofelijk stukje wegenbouw. De
wegen lijken tegen de bergen
geplakt in een gebied waar de
natuur en uitzichten zo mooi zijn,
dat u ogen tekort komt. We
houden ook nog even een pauze
bij het informatiecentrum en daar

Toeslag éénpersoonskamer/hut: € 495,00
Toeslag kamer met fjordzicht: € 295,00
kunt een wandeling maken
naar het uitzicht plateau. Via
Linge-Eidsdal terug naar ons
hotel in Geiranger.
6e dag: Zaterdag
Vandaag hebben we een excursie
die ons in staat stelt een kijkje te
nemen in het dagelijkse (harde)
leven op een boerderij in de
bergen. Ook de rit er naar toe is
een excursie op zich, over
zandpaden en veeroosters, een
ware belevenis. Tevens nuttigen we
een typisch Noorse boerenmaaltijd.
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Intensiteit:

2-3

7e dag: Zondag
Een excursie voor de liefhebbers
van mooie vergezichten, die ons
voert naar Dalsnibba, het hoogste
punt dat we in Noorwegen met
de touringcar kunnen bereiken.
Hier heeft u machtige
panoramagezichten over bergen
en fjorden. Hierna over een
indrukwekkende weg met
wisselende uitzichten op de
gletsjer (tong) naar het eind
van het Briksdal. Hier staan voor
ons wagentjes gereed om ons
het laatste stukje naar de
gletsjer te brengen langs
machtige watervallen.
8e dag: Maandag
Na het heerlijke ‘frokost’
(ontbijtbuffet) en het vertrek uit
Geiranger gaan we een prachtige
dag beleven. We maken een tocht
langs de zomerskigebieden
tussen Grotli en Stryn, een
uniek berggebied. Dan over
de onvergetelijk mooie
Peer-Gyntroute naar ons hotel
in Hønefoss voor diner
en overnachting.

• Ontspannen programma
• Weinig wandelen, wel reizen
van hotel naar hotel

9e dag: Dinsdag
We hebben vanmorgen nog even
de tijd om u wat van Oslo te laten
zien en een bezoekje te brengen
aan het prachtige beeldenpark
Gustav Vigeland. Rond het
middaguur schepen we in op de
prachtige cruiseferry van de
Colorline voor de overtocht naar
Kiel. Met name de vaart door de
Oslofjord is al een excursie op
zich. Aan boord dinerbuffet en
mooie buitenhutten met douche
en toilet.
10e dag: Woensdag
Na ontscheping gaan we over de
Duitse autobaan naar Osnabrück
voor een pauze. Langs Apeldoorn
keren we aansluitend huiswaarts.
We besluiten onze onvergetelijke
reis naar Noorwegen met een
goed verzorgd diner.

10-Daagse REIS naar
RONDREIS
SPANJE/PORTUGAL
NOORWEGEN

Met onze luxe touringcars gaat
u comfortabel op reis!

Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of identiteitskaart
VERZORGING:
Halfpension
Hotel- en Ferryinfo:
21/22 juni:
Stena Line Kiel – Göteborg

(94) de Mercedes Travego

22/23 juni:
Pers Hotel Gol - Noorwegen
ALLE REIZEN UIT DIT PROGRAMMA
WORDEN UITGEVOERD MET
EEN COMFORTABELE EN VEILIGE
TOURINGCAR, uitgerust met o.a.:

23/24 juni:
Stalheim Hotel - Noorwegen
24/28 juni:
Union Hotel Geiranger - Noorwegen
28/29 juni:
Klaekken hotel Hønefoss - Noorwegen
29/30 juni:
Color Line Oslo - Kiel
(88) de Mercedes Travego

Hotelinfo:
We verblijven in een eersteklas
familiehotel, waarvan de tradities terug
gaan tot 1891. Ons standplaatshotel is
toonaangevend onder de echt Noorse
hotels, waar het de gasten aan niets zal
ontbreken. Alle kamers zijn voorzien
van alle moderne comfort. Daarnaast
beschikt het hotel over een zwembad,
een terras en een heel gezellige lounge.
Naast een zeer uitgebreid ontbijtbuffet
heeft u hier ’s avonds een echt Noors
‘koldtbord’ (een zeer uitgebreid warm
en koud specialiteitenbuffet).

Nieuwe bus 2021 de Mercedes Tourismo

•
•
•
•
•
•

Toilet
Viersterren fauteuils
Klimaatbeheersing
Unieke veiligheidsconstructies
Luchtvering
Modernste technieken zoals:
-

ABS, ASR, Cruise-Control, etc.
Minibar
Boordkeuken
Telefoon
Lage in- en uitstap
Geluidsarme motoren

En natuurlijk goed opgeleide,
ervaren en vriendelijke chauffeurs.

(103) de Setra 516HD
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