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Geiranger – Mount Dalsnibba & De Eagle Road 

De bus vertrekt vanaf Geiranger en rijdt bergopwaarts door een groot aantal haarspeldbochten. De 

eerste stop is bij Flydalsjuvet, een geweldige plek om over UNESCO’s Geirangerfjord uit te kijken. Na 

een korte pauze gaat de tocht verder naar de beroemde berg Dalsnibba en de Geiranger Skywalk, zo’n 
1500 meter boven zeeniveau. Wederom kunt u genieten van een adembenemend uitzicht over 

Geiranger en de Geirangerfjord. De excursie wordt vervolgd richting Djupvatnet, een prachtig meer 

gelegen op ca. 1000 meter boven zeeniveau. Ook hier kunt u prachtige foto’s maken.  

Voordat het tijd is om terug te keren naar Geiranger, bezoekt u nog 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 en de chauffeur zal de bus hier 

parkeren. Vanaf het platform heeft u een fantastisch uitzicht over de Geirangerfjord en de waterval 

“Zeven Zusters”. 

NB: Het is mogelijk dat de weg naar Mount Dalsnibba in de maand Mei nog gesloten is voor all verkeer 

(sneeuw en lawinegevaar). Mocht dit het geval zijn op de dag van uw bezoek, dan zal onze stop daar 

vervangen worden met een bezoek aan een andere prachtige plek. Deze mogelijke wijziging zal geen 

effect hebben op de duur en de kwaliteit van de tour. 

 

Wat is inbegrepen: 

• Bus 

• Gids 

• Toegang tot Dalsnibba / Geiranger Skywalk 

• BTW 

 

Meeting point: 

• Cruise Terminal Geiranger / Parkeerplaats Joker butikk (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 adviseren al onze gasten om zich goed voor te bereiden op verschillende temperaturen. 

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

van een warme jas en stevige schoenen wordt dan ook aangeraden. 

 

Schema vanaf het meeting point: 

• Per bus naar Flydalsjuvet; fotostop 

• Per bus naar Dalsnibba / Geiranger Skywalk; fotostop 

• Per bus naar Djupvatnet / Djupvasshytta; fotostop 

• Per bus over de Eagle Road; fotostop in de laatste bocht 

• Per bus terug naar het meeting point 

• De volgorde van bezienswaardigheden tijdens deze tour kan variëren 

 

Highlights: 

• Fotostop Flydalsjuvet 

• Fotostop Djupvasshytta 

• Bezoek aan de berg Dalsnibba / Geiranger Skywalk 

• De Eagle Road 

• De waterval “de Zeven Zusters” 


