10 dagen Zuid-Noorwegen
Een onvergetelijke busreis door het land van de Vikingen, de fjorden en de ongerepte natuur. Geniet
van prachtige uitzichten van het adembenemende berglandschap, de ruime hoogvlakten, en gletsjers
en laat u verrassen door het kraakheldere water van de imposante fjorden en de gemoedelijke
hoofdstad Oslo. Alle facetten van het veelzijdige Noorwegen komen aan bod tijdens onze reis.

Dag 1: België-Kiel

De Scheldevallei autocar met professionele toerismechauffeur (en gids) halen u op in uw gemeente.
Via Antwerpen, Venlo naar de omgeving van Osnabrück voor het middagmaal. Daarna over Bremen
en Hamburg naar Kiel. In Kiel schepen we in op het cruiseschip van Stena Line. Aan boord genieten
we van een heerlijk Scandinavisch buffet. We overnachten in tweepersoonsbinnenhutten met wc en
douche.

Dag 2: Göteborg-Lillehammer

We starten de dag met een Scandinavisch ontbijt aan boord en varen intussen de haven van
Göteborg binnen. Na de ontscheping volgen we de Zweedse Westkust richting Noorwegen. Daarna
via de snelweg langsheen Oslo (bezoek op de terugweg) langs het Mjosameer naar Lillehammer of
omgeving. Avondmaal en overnachting.

Dag 3: Lillehammer-Loen

In Lillehammer bezoeken we Maihaugen, het grootste openluchtmuseum van Noorwegen. Uiteraard
komen we voorbij de skischans waar in 1994 de Olympische winterspelen plaatsvonden. We rijden
verder door het prachtige Gudbrandsdal en komen voorbij talrijke boerderijen, dorpjes en riviertjes.
In Lom houden we even halt bij de unieke houten Staafkerk. Door een schitterende bergwereld
rijden we via Stryn naar Loen of omgeving. Avondmaal en overnachting.

Dag 4: Uitstap vanuit Loen: Geirangerfjord - Briksdalgletsjer

Een van de hoogtepunten van de reis. We maken een 1uur durende cruise door de Geirangerfjord en
varen langsheen de watervallen van de Zeven Zusters en de Bruidssluier. Na de middag gaat het
richting Briksdalgletsjer. We wandelen naar de gletjser (ca 4km), ook bereikbaar met de
“Fjordingen”. In de late namiddag terug naar het hotel voor vrije tijd. Avondmaal en overnachting.

Dag 5: Loen - Voss

Na het ontbijt rijden we langs de oever van de Nordfjord naar Innvik. Over de bergen via Skei naar
Balestrand. Onderweg komen we eventueel groepen geiten tegen, want deze weg is bekend als de
‘geitenweg’. Na de middag bezoeken we Balestrabd. Balestrand is een aangenaam toeristenplaatsje,
gelegen aan de Sognefjord, de langste fjord van Noorwegen. In het centrum bevindt zich één van de
bekendste hotels, het Kviknes, tevens één van de grootste houten gebouwen van Noorwegen. Na de
overzet over de Sognefjord volgen we een schitterend traject over de Vikafjell. Onderweg houden
we halt in Vik aan de Hopperstad staafkerk. Zo bereiken we Voos, waar we drie keer overnachten.
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Dag 6: Uitstap vanuit Voss: “Noorwegen in een Notedop”

Vandaag maken we een grandioze excursie naar het Naeroy en Aurland Fjord. Vanuit Voss nemen
we de trein die ons midden een machtig landschap naar Myrdal brengt. Daar stappen we over op de
beroemde “Flambahn”, een toeristisch treintje van Myrdal naar Flam. Voor een rit van 50 minuten
door een imposant landschap. Aangekomen in Flam voorzien we wat vrije tijd. Daarna schepen we
in voor een cruise van bijna 2 uur op de Naeroy- en Aurlandfjord naar Gudvangen. De autocar brengt
ons terug via de imposante Stalheimweg naar Voss. Avondmaal en overnachting.

Dag 7: Uitstap vanuit Voss naar Bergen

Vandaag brengen we een bezoek aan de Vikinghoofdstad Bergen. Tot het einde van de 13de eeuw
was dit de rijkste stad van het land en de verblijfplaats van koningen die zich daar lieten verkiezen.
We brengen onder andere een bezoek aan Torget, het drukste stadsgedeelte, de Mariakirche, een
van de interessantste religieuze monumenten van Noorwegen. Dit Romaans bouwwerk dateert
vanuit de 12de eeuw. Met een bergtreintje brengen we een bezoek aan Floien. Van hieruit heeft
men een prachtig zicht op de stad en de haven. We ontdekken eveneens Villa Troldhaugen van
Edvard en Nina Grieg. Hier leefde de componist van Peer Gynt. Avondmaal en overnachting.

Dag 8: Voss-Oslo

Na drie nachten verlaten we het gezellige Voss. We rijden over Granvin naar Bruravik, waar we met
het veer worden overgezet naar Brimnes. Nu volgt een 7km lange rit door het indrukwekkende
Mabodal. Onderweg ligt ook de hoogste waterval van Noorwegen: de Voringfossen (182m).
Aansluitend doorkruisen we een indrukwekkende bergwereld. De weg over de Hardangervidda is
enorm mooi. Deze hoogvlakte is het grootste natuurgebied van Europa. Vervolgens via Gol en het
Hallingdal naar Oslo. Avondmaal en overnachting.

Dag 9: Oslo-Kiel

Alvorens in te schepen op ons cruiseschip, maken we een twee uur durende stadsrondrit in Oslo.
Nadien begeven we ons naar de haven voor de overtocht naar Kiel. Avondmaal en overnachting aan
boord.

Dag 10: Kiel-België

We nemen ons ontbijt aan boord. Over de Duitse autowegen rijden we naar België. Deze prachtige
reis zal u voor eeuwig bijblijven.

Opmerking:
Volgorde van programma kan gewijzigd worden. Dit is slechts een voorstel. We hebben nog honderden
andere ideeën. Vraag ons gerust een offerte op maat, aangepast aan uw wensen.
Meer informatie en reservaties:
Reizen Scheldevallei NV • Fietelstraat 129 • 9700 Oudenaarde-Eine • Tel. 055 31 12 40 • info@scheldevallei.be
A1831

2

