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ÅLESUND – Privé – De 10-daagse Noorse Highlights Experience 

 

10 dagen / 9 nachten, Rondreis: Ålesund – Bergen – Oslo – Ålesund  
 
Ålesund, het begin- en eindpunt van deze spectaculaire meerdaagse reis, ligt op de plek waar de open 
zee en de diepe fjorden elkaar ontmoeten. Het hart van de stad, beroemd om zijn Art Nouveau-
architectuur en adembenemende omliggende landschappen, is volledig gebouwd op eilanden. In het 
centrum vinden we verschillende gerenommeerde hotels en restaurants. De internationale luchthaven 
Vigra ligt slechts 20 minuten van de stad, waardoor Ålesund gemakkelijk toegankelijk voor reizigers van 
over de hele wereld. 
 
Na Ålesund kort te hebben verkend, beginnen we aan een 10-daagse reis door Noorwegen. We reizen 
zuidwaarts naar het historische Bergen, waar u kunt rondslenteren in UNESCO’s Bryggen. Ontdek Oslo, 
de grootste stad en tevens levendige hoofdstad van Noorwegen, voordat u op onze weg terug naar 
Ålesund de charmante Olympische stad Lillehammer bezoekt. Vergeet onderweg vooral niet te genieten 
van prachtige fjorden, idyllische dorpjes en ongerepte natuur. 
 
ROUTE: 
Dag 1 – WELKOM IN ÅLESUND 
“Meet and greet” in het hotel in Ålesund, de mooie Art Nouveau stad. U wordt verwelkomd door uw 
reisleider, ontmoet uw medereizigers en ontvangt informatie over de tour voordat ons Noorse avontuur 
begint. 
*Mocht u eerder in Ålesund aankomen en wilt u de stad op eigen initiatief gaan verkennen, neem dan 
gerust contact op met ons kantoor voor het begin van uw meerdaagse reis tour voor meer informatie 
over wat u kunt doen. 
 
Overnachting in het centrum van Ålesund.  
 
Dag 2 – Spectaculaire Fjorden en Gletsjers 
In de ochtend vertrekken we vanuit Ålesund en volgen de Storfjord naar de prachtige UNESCO 
Geirangerfjord. In Geiranger krijgt u de tijd om het dorp te verkennen en wat lokaal handwerk en eten 
te kopen, mocht u dat willen. Na het bezoek aan Geiranger, rijden we over kronkelende bergwegen naar 
Kjenndalen, alwaar we de Kjenndal gletsjer zullen bezoeken. Deze gletsjer is een arm van de grootste 
gletsjer op het Europese vasteland, de Jostedal gletsjer. Onze reis wordt vervolgd richting de Jølster 
regio. 
 
Overnachting in de regio van Jølster. 
 
Dag 3 – Fjord Cruise over UNESCO’s Nærøyfjord  
Per boot steken we de prachtige Nærøyfjord over, een ander natuurschoon dat op de werelderfgoedlijst 
van UNESCO staat. Vergeet niet om uw camera klaar te hebben, want deze prachtige reis van ongeveer 
2 uur voert u door een adembenemend landschap. Na de fjordcruise bezoeken we Gudvangen, een 
klein dorpje met een rijke Viking geschiedenis, voordat de reis verder gaat naar de stad Bergen. 
 
Overnachting in het centrum van Bergen. 
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Dag 4 – Het betoverend mooie Bergen  
Geniet van uw vrije dag in het mooie Bergen, de op één na grootste stad van Noorwegen. Deze stad is 
de thuisbasis van UNESCO’s Hanzestad Bryggen, het middeleeuwse fort Håkonshallen en de beroemde 
vismarkt. Bergen is een culturele schatkist die klaar staat om door u ontdekt te worden. 
*Voor meer informatie over wat u in Bergen kunt doen, neem dan contact gerust op met ons kantoor 
voor de start van uw meerdaagse rondleiding. 
 
Overnachting in het centrum van Bergen. 
  
Dag 5 – De prachtige Flåmsbanen treinreis 
We vertrekken met de trein vanuit Bergen om een reis te kunenn maken met de wereldberoemde 
Flåmsbanen. Deze schilderachtige route, die onlangs door Lonely Planet verkozen is tot meest prachtige 
treinreis, is echt een ervaring die u zich nog lang zult herinneren. Onze chauffeur zal ons opnieuw 
verwelkomen in het dorp Flåm, om ons vanuit daar over het hoge bergplateau grenzend aan 
Hallingskarvet te brengen. Dit gebied, de thuisbasis van rendieren en adelaars, is sinds 2006 een 
nationaal park om zo de ongerepte en ongerepte natuur te kunnen beschermen. 
 
Overnachting in de omgeving van Hallingdalen. 
 
Dag 6 – De Borgund Staafkerk, ruige bergen en wilde bossen 
We beginnen de dag met een bezoek aan de middeleeuwse staafkerk en het museum van Borgund. 
Deze staafkerk is beroemd om zijn traditionele houtsnijwerk en architectuur in "Viking-stijl", en hierdoor 
een symbool geworden van de Noorse erfenis. Vanuit Borgund reizen we over wilde bergplateaus en 
door weelderige bossen, tot we het bruisende stadsgebied van Oslo, de hoofdstad van Noorwegen, 
bereiken. 
 
Overnachting in het centrum van Oslo.  
 
Dag 7 – URBAN OSLO  
In Oslo heeft u een dag om de hoofdstad en de grootste stad van Noorwegen zelfstandig te verkennen. 
Oslo heeft een modern, stedelijk centrum met middeleeuwse wortels en biedt u alles wat u van een 
hoofdstad mag verwachten: gezellige winkelstraten en restaurants, historische gebouwen en moderne 
architectuur, tal van culturele en uitgaansgelegenheden.  
*Voor meer informatie over wat u in Oslo kunt doen, neem dan contact gerust op met ons kantoor voor 
de start van uw meerdaagse rondleiding. 
 
Overnachting in het centrum van Oslo.  
 
Dag 8 – De Olympische stad Lillehammer en Glittersjå bergboerderij 
We laten Oslo achter ons en rijden door het binnenland naar het stadje Lillehammer. Deze stad had de 
eer om in 1994 de Olympische Winterspelen te mogen organizeren. U kunt het gezellige centrum op 
eigen gelegenheid verkennen, voordat we door de vruchtbare vallei Gudbrandsdalen naar een 
traditionele bergboerderij rijden. De eigenaren van deze sprookjesachtige elandenboerderij heten u van 
harte welkom, leiden u met plezier rond en laten u kennismaken met hun elanden en de andere dieren. 
Na een bezoek aan de elandenboerderij rijden we de berg af en volgen de Sjoa-rivier naar Otta.  
 
Overnachting in de omgeving van Otta.  
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Dag 9 – De avontuurlijke Troll Road en de Romsdal-Alpen 
We verlaten de groene, glooiende heuvels van Gudbrandsdalen en trekken het ruige en woeste 
landschap van de Romsdal-Alpen in. Hier wordt u omringd door enkele van de hoogste en meest 
indrukwekkende bergtoppen van Noorwegen. We rijden over de beruchte Troll Road met zijn 11 
haarspeldbochten en komen aan in het aardbeiendorp Valldal, beroemd om de talloze boomgaarden 
en het zalmvissen. Vanuit Valldal volgen we de prachtige Storfjord terug naar Ålesund. 
 
Overnachting in het centrum van Ålesund. 
 
Dag 10 – ÅLESUND – Tot ziens en een veilige reis naar huis 
Na een overnachting in een comfortabel hotel in Ålesund, komt de reis nu ten einde en is de tijd 
gekomen om afscheid te nemen. U bent natuurlijk vrij om bijvoorbeed nog te gaan winkelen of om 
Ålesund zelf te verkennen, afhankelijk van de vertrektijd van uw vlucht. 
 
Vervoer van / naar de luchthaven kan op verzoek worden geregeld.  
 
 
HIGHLIGHTS: 

• Adembenemende fjorden en ruige bergtoppen 

• Verschillende UNESCO-werelderfgoedlocaties (o.a. de Geirangerfjord en Bryggen in Bergen) 

• De prachtige Kjenndal-gletsjer 

• De wereldberoemde Flåm-spoorweg 

• Een "fjord cruise" op de Nærøyfjord 

• De middeleeuwse staafkerk van Borgund 

• De bergboerderij Glittersjå 

• Bezoek aan verschillende historische en culturele bezienswaardigheden 

 
 
WAT IS INBEGREPEN: 

• Comfortabele bus of minibus met een professionele chauffeur 

• Ervaren, Engels-talige reisleiding 

• Overnachtingen in comfortabele hotels 

• Continentaal ontbijt 

• Ferry tickets, treinkaartjes, wegenbelasting en andere transportkosten 

• Toegang tot alle locaties die deel uitmaken van de tour  

 
 
WAT IS NIET INBEGREPEN: 

• Reizen van / naar Noorwegen 

• Extra maaltijden en drankjes (op alle reisdagen worden langere stops gemaakt zodat u 

voldoende tijd heeft voor een heerlijke lunch) 

• Transportkosten en andere persoonlijke uitgaven op vrije dagen 

• Persoonlijke reisverzekering 

 
 
MOGELIJK OP AANVRAAG: 

• Vervoer van en naar de luchthaven 
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HANDIG OM TE WETEN: 
Het weer in Noorwegen kan erg onvoorspelbaar zijn. Vooral in de berggebieden kan het kouder zijn dan 
op zeeniveau of in de steden. We raden al onze gasten aan om geschikte kleding mee te nemen, inclusief 
een regenjas en schoenen, maar vergeet niet om lichtere kleding mee te nemen voor de warme zonnige 
dagen. 
 
De lokale valuta in Noorwegen is Noorse Kronen (NOK). Hoewel de meeste winkels en locaties Credit / 
Debit-kaarten accepteren en in sommige gevallen EUR of USD, raden we u aan om ook wat Noorse 
Kronen bij u te hebben. 
 
Heeft u een nationaliteit van een land buiten de EU / EER-zone? Dan is een visum nodig om Noorwegen 
te bezoeken. Om te zien of dit op u van toepassing is, en voor meer informatie over het aanvraagproces, 
klik op de onderstaande link of neem contact op met de Noorse ambassade in uw thuisland. 
Noors directoraat can immigratie – Bezoek en Vakantie 
 
 
AANVULLENDE OPMERKINGEN: 
De reisroute kan onderhevig zijn aan veranderingen in het onwaarschijnlijke geval van onvoorziene 
gebeurtenissen zoals gesloten wegen, enorme vertragingen van de veerboot, enz. 

https://www.udi.no/en/want-to-apply/visit-and-holiday/

