Olden – Privé Excursie – De Majestueuze Geirangerfjord Experience
Vanuit Olden vertrekt u per bus langs de Innvikfjord, door de dorpen Loen en Stryn naar het mooie
meer van Oppstryn en het Jostedalsbreen Nasjonalparksenter. Hier kunt u alles te weten komen over
gletsjers, de lokale geologie, flora en fauna. De reis gaat verder bergopwaarts. Waar u eerst reist door
het rustige platteland met vele kleurrijke boerderijen, bevindt u zich nu inruig landschap met hoge
bergen. De eerstvolgende stop is een imposante waterval, Øvstefossen. Vanaf een platform kunt u
prachtige foto‘s maken van dit majestueuze en luide fenomeen.
De excursie wordt voortgezet richting Djupvatn, een meer gelegen op zo‘n 1000 meter boven
zeeniveau. Vanaf hier rijdt uw chauffeur u veilig door de nodige haarspeldbochten naar de top van
Mount Dalsnibba, ongeveer 1500 meter boven zeeniveau, waar u kunt genieten van een spectaculair
uitzicht over UNESCO‘s Geirangerfjord. Een schitterende fjord, omringd door groene bergwanden en
wit besneeuwde toppen.
Na een bezoek aan Mount Dalsnibba, stopt u bij Flydalsjuvet, een indrukwekkende kloof, vervolgd door
een tocht over de beruchte Eagle Road met haar elf scherpe haarspeldbochten en geiten die grazen
op de steile, groene wanden langs de weg. Wederom staat u een geweldig uitzicht te wachten vanaf
een platform in de laatste bocht. Geniet nogmaals van dit onvergetelijke uitzicht over o.a de
Geirangerfjord, het dorp Geiranger en de waterval “de Zeven Zusters“, alvorens het tijd is om terug te
keren naar Olden.

Wat is inbegrepen:
• Bus
• Gids
• Toegang tot Dalsnibba / Geiranger Skywalk
• BTW
Opties:
• Exclusief / inclusief lunch
Meeting point:
• Hotel pick-up / Cruise Terminal (Olden Pier, 6788, Olden, gemeente Stryn)
• Gelieve 15 minuten voor aanvang van de tour aanwezig te zijn
Aandachtspunten:
• Duur van de tour; max. 8 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 Olden. 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 naar het meer van Oppstryn en het Jostedalsbreen Nasjonalparksenter
• Øvstefossen (waterval); fotostop
• Djupvatnet; fotostop
• Mount Dalsnibba; fotostop
• Flydalsjuvet; fotostop
• Lunch in Geiranger (optioneel)
• De Eagle Road; fotostop
• Terugreis naar Olden
• De volgorde van bezienswaardigheden tijdens deze tour kan variëren
Highlights:
• De vele prachtige fotostops en panorama‘s
• Het bezoek aan het Jostedalsbreen Nasjonalparksenter
• Het bezoek aan Mount Dalsnibba, Djupvatn, Flydalsjuvet
• De beruchte Eagle Road
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