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Olden – De fantastische Briksdal Gletsjer 

De excursie begint in het dorpje Olden. Per bus rijdt u door de vallei en langs de kleine rode kerk. Deze 

kerk is gebouwd in het begin van de 20ste eeuw en was en geschenk van een Amerikaanse verzamelaar 

van Noors antiek. Vandaag de dag dient deze kerk als museum. De tocht wordt vervolgd langs het meer 

van Olden richting Rustøen, gelegen aan het einde van de fjord. Hier vindt u de een groot aantal 

kleurrijke boerderijen. De grond in de vallei is zeer vruchtbaar en leent zich uitermate goed voor 

landbouw. Langs de bergen stromen verschillende watervallen. Van Rustøen rijdt de bus door naar 

Briksdal Inn. Hier begint de wandeling naar de Briksdal Gletsjer, een arm van de Jostedal Gletsjer, de 

grootste op het Europese vasteland.  

Omringd door bergen en watervallen, volgt u het pad naar het uitzichtpunt wat gelegen is aan het 

meer van Briksdal. Vanaf hier kunt u genieten van een adembenemend uitzicht. De wandeling naar het 

uitzichtpunt bedraagt 45-60 minuten. Het eerste gedeelte van het pad is redelijk steil en wordt 

beschouwd als het meest intensieve. Daarna wordt het vlakker en dus veel makkelijker te bewandelen.  

 

Wat is inbegrepen: 

• Bus  

• Gids 

• BTW 

 

Meeting point: 

• Cruise Terminal Olden (Olden Pier, 6788, Olden, gemeente Stryn) 

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

 

Aandachtspunten: 

• Duur van de tour; 4 uur 

• Moeilijkheidsgraad; level 2-3, geschikt voor lichamelijk fitte en avontuurlijke reizigers 

• De waarschuwingsborden langs het pad staan er niet voor niets. Voor uw eigen veiligheid 

raden wij u aan deze borden te allen tijde te respecteren 

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

 

Schema vanaf het meeting point: 

• Per bus naar Briksdalen Inn, startpunt van de wandeling  

• Wandeling naar het gletsjermeer en de gletsjer, incl. fotostops 

• Per bus terug naar het meeting point, incl. fotostops  

• De volgorde van bezienswaardigheden tijdens deze tour kan variëren 

 

Highlights: 

• Briksdal gletsjer 

• Meer van Olden / Oldevatnet 

 


