08-daagse REIS naar NOORWEGEN
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Met o.a.: Eidsborg, Hardangervidda en veel natuur

Intensiteit:

• Zeer ontspannen programma
• Weinig wandelen

2-3

Vertrek:
DONDERDAG 15 JULI 2021

gedurende de periode vanaf
1200 en daarna, in verband met
het geloof en gewoonten. Hierna
keren we terug naar Rauland.

De afgelopen jaren was de
‘korte’ reis naar Noorwegen
altijd een succes. Voor
diegene die er nooit geweest
is, een uitgelezen mogelijk
heid om eens kennis te maken
met de overweldigende
natuur in dit land. Nergens in
Europa is de natuur zo ruig en
mooi als in Noorwegen.
Deze reis verblijven we in
Rauland, aan de voet van de
Hardangervidda in een
Høgfjellshotell. Vanuit hier
maken we prachtige excursies.
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.

AAN DE VOET VAN DE
HARDANGERVIDDA
1e dag: Donderdag
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: Vrijdag
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 en wordt steeds ruiger.
Het laatste stuk rijden we over
binnenwegen, die we eigenlijk

gerust toeristische routes kunnen
noemen, naar ons hotel in Rauland,
waar een heerlijk diner op ons
staat te wachten.
3e dag: Zaterdag
Vandaag mogen we genieten van
een combinatie van natuur en
cultuur. Allereerst rijden we door
een ongelooflijk mooi stuk natuur
en genieten we met elkaar op een
mooie plek van een kop koffie.
Vervolgens gaan we via Åmot naar
het historische Dalen voor een
bezoekje aan onder andere een
zilversmid. We vervolgen onze
mooie route die ons brengt naar
één van de mooiste Staafkerken
van Noorwegen, Eidsborg.
We horen de historie achter de
staafkerkjes en hoe Eidsborg
Staafkerkje zich ontwikkeld heeft

4e dag: Zondag
Een onvergetelijk mooie dag door
de indrukwekkende bergen van de
zuidelijke Hardangervidda. Eerst
langs het uitgestrekte Tinnmeer en
dan door de machtige Gaustabergen
en het kleurrijke Tuddal naar Rjukan
waar we bij goed weer een tocht
maken met de Krossobanen, de
eerste kabelbaan van Europa,
vanwaar u een prachtig uitzicht
heeft over Rjukan en de omgeving.
Vervolgens weer terug naar ons
hotel voor diner en overnachting.
Een onvergetelijke dag voor wie
van natuur houdt.
5e dag: Maandag
Ook vandaag staat de
indrukwekkende Noorse natuur
centraal op onze excursie. Een wat
langere dag. We rijden over kleine
en smalle wegen, waar soms uren
achter elkaar niemand rijdt, en
genieten van de uitzichten.
We rijden langs de uitlopers van
de Hardangerfjord naar de
Låtefossen, een tweeling waterval,
met een hoogte van 340 meter.
Een machtig zicht. Vervolgens zien
we nog de indrukwekkende
Hardangerbrug, en tot slot van
deze mooie dag bezoeken we
nog het natuurmuseum
in Eidfjord.

08-daagse REIS naar
NOORWEGEN

Thuiskomst:
DONDERDAG 22 JULI 2021

€ 1.295,00 p.p.

inclusief entreegelden

6 dag: Dinsdag
Deze dag maken we een ‘Rondje
Telemark’ met veel natuurschoon.
Telemark is ook een regio die
bekend is om zijn volksmuziek en
traditionele verhalen. Het dialect
heeft bovendien nog veel weg van
het Oud-Noors. Daarbij leent de
regio zicht uitstekend tot het maken
van mooie excursies. De excursie
van vandaag gaat onder andere
langs het Vrådalsvatn en Kviteseid.
Ook brengen we een bezoekje aan
het Noors Skimuseum.
e

7e dag: Woensdag
Helaas nemen we afscheid van ons
gastvrije hotel, maar er staat ons
nog een leuke dag te wachten.
Een mooie route brengt ons deze
morgen via Notodden naar
Drammen. Dan rijden we verder
naar de Zweedse grens en door het
merengebied in West-Zweden, 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.
8 dag: Donderdag
Als we de scheepshoorn horen,
is het tijd om 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.
e

Toeslag éénpersoonskamer: € 275,00
Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of identiteitskaart
VERZORGING:
Halfpension
Hotel- en Ferryinfo:
15/16 juli:		
Stena Line Kiel - Göteborg
16/21 juli:		
Rauland Høgfjellshotell - Noorwegen
21/22 juli:
Stena Line Göteborg - Kiel

Hotelinfo:
We verblijven in een echt Noors hotel
met gezellige uitstraling. Het hotel
beschikt over een prima keuken,
een restaurant, hotelbar, etc. Alle
eenvoudige kamers zijn voorzien van
modern comfort, zoals bad/douche,
toilet, telefoon, televisie. Dagelijks heeft
u een uitgebreid ontbijtbuffet en een
dinerbuffet of een driegangendiner.
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