Noorwegen: Sprookje van de fjorden

11 dagen

1603

€ 1390

v.a.

p.p.

o.b.v. 2 personen, 10 overnachtingen in standaard 2-persoonskamers in
middenklasse accommodaties, incl. rechtstreekse vluchten van Amsterdam naar
Oslo v.v. met ruimbagage en middenklasse huurauto voor 11 dagen.

Reisbeschrijving
In het Sprookje van de Fjorden ontdekt u de onwaarschijnlijk mooie fjorden van Noorwegen, zoals de Sognefjord, de Lysefjord en de Geirangerfjord. De grillige kustlijn zorgt
iedere dag weer voor spectaculaire uitzichten. De fjorden worden afgewisseld met
mooie steden als Bergen en Oslo. U verblijft bij ons in centraal gelegen hotels en niet op
luchthavens, industrieterreinen of buitenwijken.
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HOOGTEPUNTEN
1 Oslo

6 Bergen

2 Lillehammer

7 Stavanger

3 Beitostølen		

8 Kristiansand

4 Ålesund		

1 Oslo

5 Skei

DAGbeschrijving
Dag 1: Oslo - Lillehammer
Na aankomst op de luchthaven, haalt u uw huurauto op en rijdt u langs Hamar, met de Olympische
schaatshal, naar Lillehammer waar een bezoek aan het Maihaugen openluchtmuseum niet mag
ontbreken. Ga ook eens naar de skischans, waar zelfs in de zomer wordt getraind. U kunt behoorlijk hoog komen en heeft een schitterend uitzicht. In het Norwegian Olympisch Museum is een
tentoonstelling over de Olympische Spelen vanaf 1896 tot nu.

Dag 2 en 3: Lillehammer - Beitostølen
Beitostølen ligt aan de voet van het Jotunheimen Nationaal Park. Het is een ongerept natuurgebied
met hoge bergen, gletsjers en meren. De Galdhøppigen is de hoogste top. Een eldorado voor
natuurliefhebbers en wandelaars. Zoekt u iets avontuurlijks, dan kunt u een gletsjerwandeling
maken. Net voor Beitostølen ligt het staafkerkje van Hegge.

Dag 4: Beitostølen - Ålesund
Afscheid van de bergreuzen en op naar de fjorden! Per ferry of via de bekende Trollstigveien met
elf spectaculaire haarspeldbochten rijdt u naar Ålesund. In 1904 werd deze stad getroffen door
een grote brand en opgebouwd in de Art Nouveau stijl. Slenter door de straten met kleurige
huizen, bezoek het Aquarium, het Stadsmuseum of maak een boottochtje.

De route vandaag gaat via Geiranger, aan de Geirangerfjord. De fjord staat op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO vanwege haar uitzonderlijke schoonheid. De fjord ligt ingeklemd tussen hoge
rotswanden en bergtoppen en gletsjers weerspiegelen in het water. Watervallen als de Syv Søstra,
de Zeven Zusters, storten klaterend omlaag en op de hellingen liggen de fjordboerderijen.

zonvaart.nl
tel. 0880 660 880

Deze reisbeschrijving is o.v.v. wijzingen en beschikbaarheid.

Dag 5: Ålesund - Skei
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DAGbeschrijving - VERVOLG
Dag 6 en 7: Skei - Bergen
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Op weg naar Bergen steekt u de Sognefjord over. De oude Hanzestad Bergen is spectaculair
gelegen tussen zeven bergen en zeven fjorden. In het centrum Bryggen, treft u een levendig
havengebied met heerlijke (vis)restaurantjes en oude koopmanshuizen. Vanuit Bergen kunt u ook
de Hardangerfjord bezoeken.
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Dag 8: Bergen - Stavanger
Langs de grillige kust rijdt u naar Stavanger. Leuk is het oude centrum van Stavanger met haar
houten huisjes, de historische haven en het moderne Oliemuseum.

Dag 9: Stavanger - Kristiansand
Langs de zuidkust rijdt u naar het leuke witte stadje Kristiansand. Met name de dierentuin is hier
heel bekend. De haven in Kristiansand is een dynamisch en uitnodigend gebied met gezellige
restaurants en natuurlijk de vismarkt waar u voortreffelijk smakende verse vis, garnalen of
schaaldieren kunt verkrijgen.

Dag 10: Kristiansand - Oslo
U rijdt langs de kust met de witte stadjes, die de Parels aan de Zuidkust worden genoemd, naar
Oslo, de hoofdstad van Noorwegen. Oslo is een hippe en trendy stad met als trekpleisters het
havengebied Aker Brygge, prima winkelmogelijkheden in de Karl Johansgate, het Koninklijk Paleis
en het Vigeland beeldenpark met beeldhouwwerken van de Noorse beeldhouwer Gustav Vigeland.
Bekijk ook het mooie intererieur van het Opera House en wandel over het schuine dak voor een
mooi uitzicht over de stad.

Dag 11: Oslo

zonvaart.nl
tel. 0880 660 880

Deze reisbeschrijving is o.v.v. wijzingen en beschikbaarheid.

Uw rondreis eindigt na het ontbijt. U brengt de auto terug naar de luchthaven waar u kunt inchecken
voor uw terugvlucht.

