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Hellesylt – Privé Excursie – De Ultieme Panorama Tour naar Geiranger 

 
De tour start in Hellesylt, een klein dorpje met een spectaculaire waterval, gelegen aan het einde van 

Sunnylvsfjord. Per bus vertrekt u richting het diepste meer van Europa, het meer van Hornindal. 

Volgens een lokale legende zou er op het diepste punt van dit meer een monster van een zeeslang 

leven. 

  

De tocht gaat verder langs de Nordfjord tot u aankomt in het charmante dorp Stryn. Dit dorp ligt daar 

waar de Stryn rivier, bekend bij vele hobbyvissers vanwege de zalm, uitmondt in de Nordfjord. Hier 

krijgt u de tijd om zelf het dorp met haar gezellige straatjes en winkeltjes te gaan verkennen.  

 

Na een bezoek aan Stryn gaat de excursie verder naar het Jostedalsbreen National Park Center, gelegen 

aan het Oppstrynsvatnet, een prachtig turquoise gekleurd meer. Natuurlijk wordt hier gestopt, zodat 

u kunt genieten van het uitzicht en de nodige foto’s kunt maken. De bus gaat verder, door de pittoreske 

Hjelle vallei en langs vele kleurrijke boerderijen. Zodra de bus de bergen in rijdt, zult u zien dat het 

landschap drastisch verandert. Een groene en vruchtbare omgeving transformeert in een ruig 

landschap met indrukwekkend hoge bergen. Voor u aankomt op het bergplateau, wordt er nog gestopt 

bij een imposante waterval, Øvstefossen. Vanaf een platform kunt u foto’s maken van dit majestueuze 
en tevens luide wonder der natuur.  

 

Hierna volgt een rit over een avontuurlijke bergweg naar de top van de berg Dalsnibba. Op een hoogte 

van bijna 1500 meter boven zeeniveau, biedt de Geiranger Skywalk u Europa’s hoogste, per auto 
bereikbaar, uitzicht over een fjord. Geniet van het adembenemende uitzicht over UNESCO’s 
Geirangerfjord en de vele bergtoppen. De bus rijdt vervolgens weer naar beneden en door talloze 

bochten, naar Flydalsjuvet. Vanaf deze schilderachtige kloof heeft u wederom de tijd om prachtige 

kiekjes te nemen voor u in Geiranger aankomt, de eindbestemming van deze excursie.  

 

Wat is inbegrepen:  

• Bus 

• Gids  

• Toegang tot Mount Dalsnibba / Geiranger Skywalk  

• BTW  

 

Opties: 

• Exclusief / inclusief lunch 

 

Meeting point:  

• Hotel pick-up / Cruise Terminal Hellesylt  

• Gelieve 15 minuten voor aanvang van de tour aanwezig te zijn 

 

Aandachtspunten:  

• Duur van de tour; ca. 7½ uur  

• Moeilijkheidsgraad; niveau 1, makkelijk, geschikt voor iedereen  

• Wij adviseren al onze gasten om zich goed voor te bereiden op verschillende temperaturen. 

Boven op de bergen kan het aanzienlijk kouder zijn dan in Hellesylt. Het dragen/meenemen 

van een warme jas en stevige schoenen wordt dan ook aangeraden.  
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Schema vanaf het meeting point:  

• Per bus van Hellesylt naar het meer van Hornindal; fotostop  

• Per bus naar Stryn; lunch (optioneel) of vrije tijd 

• Oppstrynsvatnet; fotostop  

• Øvstefossen (waterval); fotostop  

• Per bus naar de top van Mount Dalsnibba / Geiranger Skywalk; fotostop  

• Per bus naar Flydalsjuvet; fotostop  

• Per bus naar het dorp Geiranger  

• De volgorde van bezienswaardigheden tijdens deze tour kan variëren  

 

Highlights:  

• Het spectaculaire landschap 

• Meerdere fjorden  

• Oppstrynsvatnet en de waterval Øvstefossen  

• Bezoek aan Mount Dalsnibba / Geiranger Skywalk  

• Het uitzicht vanaf Flydalsjuvet  

 

 


