
Een reis door de avontuurlijke streek van Zuid-Noorwegen met 
de indrukwekkende watervallen en besneeuwde bergtoppen die 
weerspiegelen in de diep ingesneden fjorden, staan in contrast met 
de authentieke vissersdorpjes en de eenzame houten kerkjes.
We komen op vele Unesco Werelderfgoed plaatsen zoals het 
Geirangerfjord, het Naeroyfjord, het Hardandervidda N.P. 
Via adembenemende routes als de Trollenweg, de Peer Ghynt route 
en de Atlanterhavnveien komen we bij beeldige en bruisende 
steden. Onderweg proeven we zoals de Vikingen van het culinaire 
Noorwegen.

Noorwegen

Programma
Dag 1  Samenkomst op de camping in 
Hitshals. ‘s Avonds kennismaking met een 
welkomstdrink
Dag 2  Ferry overtocht  Hirtshals – Larvik. 
Verplaatsing naar de Camping in Oslo. 
Dag 3 Gezamelijk bezoek aan de stad met 
het OV. We lopen door het Vigeland Park 
met de 212 beeldhouwerken van Gustau 
Vigeland. We bezoeken het stadhuis waar 
jaarlijks de Nobelprijs wordt uitgereikt en 
varen naar Bygdoy waar we het Kon-tikki 
vlot, het Fram Poolschip, en andere 
expeditie materiaal kunnen ontdekken.
Dag 4  Voor de 2e dag begeven we ons 
gezamenlijk naar het Centrum en bezoeken 
er het Akerhus, bewonderen de Tuinen 
van het Koninklijk Paleis, we kuieren door 
de Karl Johans Gate, wandelen op de Aker 
Brygge en we beklimmen het Operahuset.

Dag 5  Rit naar Lillehammer. Onderweg bij 
Spicested Forstmann wordt er een Lunch 
geserveerd en we brengen een bezoek aan 
het Norsk Skogmuseum in Elverum, je 
krijgt er een kijk op het leven in de bossen 
van Noorwegen.
Dag 6  We brengen een bezoek aan 
Maihaugen en de staafkerk van Garmo. 
Hier beleef je hoe de mensen in het 
Grundbrundsdal huiselijk leefden vanaf 
1400 tot heden.
Dag 7 Verplaatsing naar Andalnes, via 
de Peer Gynt wegen of via de rijksweg 6, 
volgens eigen keuze. Verder langs het 
Rondane National Park.
Dag 8 Individuele dagexcursie met eigen 
voertuig over de Atlanterhavnsveien 
route, eiland hoppen over een netwerk van 
bruggen boven de Atlantische Oceaan.
Dag 9  Rit naar Geiranger, over de 

Trollenweg. In het dal nemen we de korte 
overzet van Linge naar Eidsdal en verder 
over het Adelaarspad met een prachtig 
zicht op het Sunnylvsfjord.
Dag 10  Vandaag is het genieten van een 
Cruise op het Geirangerfjord met een pracht 
aan watervallen (Unesco Werelderfgoed).
Dag 11  Verplaatsing richting Gaupne. 
Maak onderweg een stop aan het uitzicht-
punt Flydalsjuvet voor een laatste zicht op 
de cruiseschepen op het Fjord. Iets verder 
ligt de Dalsnibba (1476m), het hoogste 
uitzichtpunt dat bereikbaar is met de 
camper. Je komt er tussen de sneeuwland-
schappen van de Videseter. In Grotli krijg je 
een panoramisch zicht op het Langvatnet, 
verder in Lom kan je het mineraalmuseum 
bezoeken alsook de unieke Stavkirke met 
de draken op het dak. Niet te missen is 
de indrukwekkende Colom van Wilhelm 
Rasmussen met ernaast het Hotel Elveseter. 
Waar Koninklijke gezanten en hoge 
afgevaardigden kwamen overnachten in 
de toenmalige boerderij Elveseter. Na de 
installatie op de camping, kan er in de 
avond een wandeling worden gemaakt naar 
de oude kerk op de heuvel van Gaupne.
Dag 12  Verplaatsing naar Flam.  
Onderweg verneem je alles over de 
Atlantische Zalm in het modern bezoekers-
centrum in Laerdal . Vrije namiddag of een 
bezoek aan het centrum.
Dag 13  Een volle Unesco Werelderfgoed 
dag. We maken een boottocht op het  
Naeroyfjord en bezoeken het echte Viking-
dorp Njardarheimr, met de mogelijkheid tot 
een legendarisch Valhalla Viking Diner. Er 
wordt met de boot teruggekeerd naar Flam.  
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Dag 14  We vertrekken met het Flamsbana 
treintje naar het 865m hoger gelegen Myrdal. 
Het 15 km lange traject loopt door een 
spectaculair landschap! In Myrdal kan je 
vrij een wandeling maken met prachtige 
uitzichten over de Flam Vallei en we 
genieten van een Beer Tasting in de lokale 
brouwerij .
Dag 15  Rit richting Bergen, de 2e grootste 
stad van Noorwegen. Onderweg in Undreal 
staat de kleinste staafkerk en verder valt 
de Tvinnefossen-waterval 152m langs de 
rotsen!
Dag 16  Met het OV begeven we ons naar 
het centrum waar we een geleid bezoek 
door de lokale gids krijgen. We nemen 
een vrije lunch in de stad. In de namiddag 
nemen we gezamenlijk het kabeltreintje 
naar een 320m hoger gelegen eindstation 
op “de Floyen-berg” en genieten van een 
mooi uitzicht over Bergen en het  
Osterfjord. De vrijdagavond is het begin van 
het Scandinavische “Midsommar fest”
Dag 17  Deze morgen opnieuw met OV 
naar Bergen. Vandaag is er keuze uit 
2  activiteiten: 
•   Met de catamaran een rondvaart maken 
over het Osterfjord en de Monstraumen, je 
proeft er van het ijskoud bergwater die je er 
rechtstreeks uit de waterval schept.
•   Schoppen in centrum van Bergen.
Dag 18  Via de toeristische route Fv7 
rijden we naar Eidfjord. Maak onderweg 
een stop bij de Steindalfossen. Rij verder 
langs het Hardangerfjord en je komt op de 
langste brug in Noorwegen (1380m lang) 
om aansluitend in de Vallavik-tunnel te 
rijden. In de kleine baai van Alvik, aan 

de rustplaats Tyrvefjora zie je een buiten 
gewoon fenomeen.
Dag 19  Verplaatsing naar Miland. In de 
ochtend maken we een bezoek aan het 
Hardangervidda Natursenter, dat een 
leerrijke ervaring biedt in “het beleven van 
de Natuur”. Er wordt ons een panoramische 
film getoont : “Fjord Fjell Foss”.
We vertrekken door het Mabo dal en 
wringen ons als een kurkentrekker door 
het gebergte heen. Daarna maken we 
een wandeling naar de Voringfossen, 
een imposante steile waterval die 163m 
neervalt.
Dag 20  Uitstap met eigen vervoer naar 
Rjukan.  Waar je op een spectaculaire 
manier een historische reis maakt in de 
meest mythische berg van Noorwegen 
die je tot op 1800m hoogte brengt. We 
bezoeken de UNESCO Werelderfgoed 
site Vemork die de grootste waterkracht 
Centrale was in de 20e Eeuw.
Dag 21  rit naar Hokksund. Onderweg in 
Heddal vrij bezoek aan de grootste Staafkerk 
van Noorwegen en ook het Kafe Olea heeft 
ook enige bekendheid. Onder begeleiding 
bezoeken we de zilvermijn van Saggrenda. 
Zoals de mijnwerkers dalen we 342m in 
de mijn af met een treintje, ondergronds 
beleven we hoe het dagelijkse leven van de 
mijnwerker was. ‘s Avonds genieten we van 
het afscheidsdiner op de camping.
Dag 22  De laatste etappe in Noorwegen 
naar Kristiansund. In de namiddag nemen 
we de Ferry richting Larvik.
Dag 23  Aanvang van de individuele 
terug reis. Na een prachtige rondreis door 
Zuid-Noorwegen.

DEELNAMEPRIJS

per persoon  
(basis: 2 pers./eenheid): € 1.923

per bijkomende persoon  
(vanaf 3de pers.):  Prijs op aanvraag

alleenreizende: € 2.776 
(honden niet toegelaten)

IN DE PRIJS INBEGREPEN

Alle kampgelden incl. elektriciteit •  Ferry 
overtochten Denemarken-Noorwegen H/T 
(voertuig: L max. 7 m, max. H 3 m) • Oslo pass 
48u (incl. ov) • OV bergen • veerdienst naar 
Bygdoy • Toegangsgelden tot Vigeland park en 
zijn Museum •  Toegang tot Kon-Tikki-Museum, 
Fram-Museum, Maritiem museum, de kabelbaan 
naar Floyen-berg • cruise op het Geirangerfjord •  
geleid bezoek aan de stad Bergen met gids • 
toegangsgelden tot Maihaugen - Hardangervidda 
museum • toegang naar het Norsk Skog- en 
Glomsdalmuseum, Vikingplanke • lokale Beer 
tasting met aangepaste gerechtjes • Boottocht 
op het Naeroyfjord H/T met bezoek aan 
Njardarheimr • Tickets ov naar Flam - Rit met 
de Flamsbana-trein tot Myrdal • een Lunch bij 
Spicested Forstmann • Gaustabanen door de 
mytische berg naar de Tuddalstippen • toegang 
tot het Norskbergverksmuseum en zilvermijn • 
welkomstdrink en afscheidsdiner • reisbrochure. 

SUPPLEMENT BOOT (PRIJZEN 2023)

Extra meters, prijs op aanvraag  

VLAAMSE REISBEGELEIDING 

Luc Bevernage 

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM 

15 maart 2023 

RESERVEREN 

via het inschrijvingsformulier op p 41  
of www.vkt.be/reizen
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