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Geiranger – Privé Excursie – De traditionele Herdal Geitenboerderij 

Tijdens deze excursie reist u per bus over de Eagle Road, een spectaculaire weg met 11 

haarspeldbochten. Op de steile hellingen aan weerszijden van deze weg kunt u grazende geiten 

tegenkomen. In de laatste bocht is een platform aangelegd. De chauffeur zal de bus hier parkeren. 

Vanaf het platform heeft u een adembenemend uitzicht over de Geirangerfjord en de waterval “Zeven 
Zusters”. U zult meteen begrijpen waarom uitgerekend deze fjord geregistreerd is op UNESCO’s 
Werelderfgoedlijst.  

Onderweg naar de boerderij, komt u langs een prachtig bergmeer, Eidsvatnet, waar de buschauffeur 

de bus aan de kant zet voor een fotostop. De excursie wordt voortgezet naar de idyllische Herdal 

Geitenboerderij. Deze boerderij bestaat reeds 300 jaar. Hier vindt u geiten, koeien en fjordpaarden. 

De eigenaren en hun personeel vertellen u vol trots alles over het reilen en zeilen op de boerderij en 

zullen u uitnodigen om hun zelfgemaakte geitenkaas te komen proeven. 

 

Wat is inbegrepen: 

• Bus  

• Gids 

• Toegang tot de Herdal Geitenboerderij 

• BTW 

 

Meeting point: 

• Hotel pick-up / Cruise Terminal Geiranger (Parkeerplaats Joker supermarkt, 6216, Geiranger) 

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

 

Aandachtspunten: 

• Duur van de tour; 3½ uur 

• Moeilijkheidsgraad; level 1, makkelijk, geschikt voor iedereen 

• Wij raden al onze gasten aan geschikte schoenen en kleding te dragen 

 

Schema vanaf het meeting point: 

• Per bus over de Eagle Road / Ørnesvingen; fotostop op het platform 

• Per bus naar het bergmeer Eidsvatnet; fotostop  

• Per bus naar de Herdal Geitenboerderij; bezoek 

• Per bus terug naar het meeting point 

• De volgorde van bezienswaardigheden tijdens deze tour kan variëren 

 

Highlights:  

• Eagle Road 

• Fotostop in de laatste bocht van de Eagle Road 

• Bergmeer Eidsvatnet 

• Bezoek aan de Herdal Geitenboerderij 

 


