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Eidfjord – Privé Excursie – De Ultieme Sightseeing Tour 

Deze excursie start in Eidfjord. Per bus volgt u de Eio rivier, bekend en geliefd onder hobby vissers 

vanwege de vele forellen en zalmen, tot aan het "Hardangervidda Nature Center". Het vriendelijke 

personeel heet u van harte welkom en leidt u graag rond. In dit familie-georiënteerde centrum kunt u 

alles te weten komen over de Noorse natuur, het klimaat en het milieu, gepresenteerd op de meest 

interessant mogelijke manier.  U kunt verschillende tentoonstellingen bezoeken, maar het hoogtepunt 

is de panorama film. Deze film neemt u mee op een visuele reis langs de fjorden, de bergen en 

watervallen.   

 

Na een bezoek aan het Hardangervidda Nature Center, wordt de reis vervolgd naar de Måbøvallei, 

waar u omringd wordt de imposante bergen. Rijdend door verschillende tunnels en over authentieke 

steenbruggen, bereikt u Hardangervidda, Europa‘s grootste hoogvlakte. Dit bergplateau ligt boven de 

boomgrens en een deel ervan behoort tot het Hardangervidda Nationaal Park. 

 

De tocht gaat verder over een weg met talloze haarspeldbochten naar het Fossli hotel, gelegen op de 

top van een berg. In dit hotel kunt u een oude Zimmermann piano aanschouwen, die ooit gebruikt 

werd door de beroemde Noorse componist Edvard Grieg. Vanaf een platform naast het hotel heeft u 

een schitterend uitzicht op Vøringsfossen, een spectaculaire waterval met een vrije val van 145 meter 

en een totale hoogte van 182 meter. Daarmee is Vøringsfossen één van de hoogste watervallen in 

Europa en een absolute “must-see“! 

 

Wat is inbegrepen: 

• Bus 

• Gids 

• Toegang tot het Hardangervidda Nature Center  

• BTW 

 

Meeting point: 

• Hotel pick-up / Cruise Terminal pick-up 

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

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

een warme jas en stevige schoenen wordt dan ook aangeraden. 

 

Schema vanaf het meeting point: 

• Per bus naar het Hardangervidda Nature Center; bezoek 

• Per bus naar de Hardangervidda hoogvlakte; fotostop 

• Per bus naar het Fossli hotel / Vøringsfossen (waterval); bezoek 

• Retour naar het meeting point 

• De volgorde van van bezienswaardigheden tijdens deze tour kan variëren 

 

Highlights: 

• Het Hardangervidda Nature Center 

• De Hardangervidda hoogvlakte 

• De spectaculaire waterval Vøringsfossen 

• Het adembenemende landschap 

 


