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3e Dag: Stadswandeling in Bergen
Tijdens de 2 uur durende stadswandeling in Bergen ziet u 
alle hoogtepunten van het historische centrum; de typische 
hanzekoophuizen aan de Bryggen, de beroemde vismarkt aan de 
oude haven (fisketorget) en de oude vesting Bergenhus. ‘s Middags 
bent u vrij. U zou een tochtje kunnen maken met de Fløybane, 
Eenmaal op de top van de berg heeft u een prachtig uitzicht.

4e Dag: Bergen - Geiranger
Via een schitterende route rijden we naar Geiranger. We komen langs 
wonderschone fjorden en volgen één van de mooiste trajecten van 
Noorwegen door een uniek berglandschap met eeuwige sneeuw. 
In het gezellige toeristische plaatsje Geiranger, gelegen aan de 
oogverblindende en wereldberoemde Geirangerfjord, ligt het 
centrumhotel waar we twee nachten verblijven.

5e Dag: Fjordencruise
Vanochtend maken we een bijzonder mooie 1 uur durende 

Noorwegen, het land met overweldigend natuurschoon 
als grootste “attractie”. Tijdens deze reis nemen we u mee 
over de uitgestrekte hoogvlakten, langs gletsjers, over de 
beroemdste en mooiste fjorden en historische steden als Oslo, 
Bergen en Lillehammer. U zult versteld staan hoe gemoedelijk 
de sfeer is in Noorwegen... óók in de ‘grote’ steden. 

1e Dag: Twente - Hirtshals
Na een vroeg vertrek rijden we naar de Deense havenplaats 
Hirtshals voor de nachtovertocht naar het Noorse Stavanger 
met een schip van rederij Fjord Line. Geniet aan boord van het 
heerlijke dinerbuffet en het entertainment.

2e Dag: Stavanger - Hardangerfjord - Bergen
Rond 7 uur arriveren we in Stavanger waarna we koers zetten naar 
Bergen. De route loopt door het fjordenrijke Rogaland, langs de 
Hardangervidda hoogvlakte en langs de prachtige Hardangerfjord 
naar de oude Hanzestad Bergen. U overnacht in een centrumhotel.

Fjorden van 
Noorwegen

10
DAGEN
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De vertrekdata van de 10 daagse reis Fjorden van Noorwegen zijn:
zo. 18/06/23
do. 13/07/23

Reissom:                18/06     13/07
Verblijf in een 2-pers.kamer/buitencabine       € 2070,- p.p.     € 2125,- p.p.
Toeslag 1-pers.kamer/buitencabine               €        748,- p.p.     €        706,- p.p.
Korting 1-pers.binnencabine Fjord Line*           - €      27,- p.p.     - €      66,- p.p.
Toeslag 2-pers. Deluxe buitencabine Fjord Line*  n.v.t.     €              17,- p.p.
*Geldt alleen voor de Fjord Line overtocht op de heenreis
1-pers. cabines zeer beperkt beschikbaar 

Premie reis- en annuleringsverzekering, zie laatste pagina’s reisgids

De reissom is inclusief:
• 7 Overnachtingen in uitstekende 3 & 4-sterren hotels incl. ontbijtbuffet 
en diner (2x Bergen centrum / 2x Geiranger centrum / juni: 2x en juli: 1x 
Lillehammer centrum / juni:1x en juli: 2x Oslo centrum)
• 1 overnachting aan boord van een Fjord Line schip (van Hirtshals naar 
Stavanger) in een buitencabine incl. ontbijtbuffet en dinerbuffet
• 1 Overnachting aan boord van een super-de-luxe Color Line cruiseferry 
(van Oslo naar Kiel) in een buitencabine inclusief ontbijtbuffet en 
Scandinavisch dinerbuffet
• 2 uur durende stadswandeling in Bergen met een NL-gids
• Fjordencruise over de Geirangerfjord van Geiranger naar Hellesylt
• Entree in de staafkerk van Ringebu
• Bezoek Olympische skischans in Lillehammer
• Entree en rondleiding door het Maihaugen openluchtmuseum
• 3 uur durende stadstour in Oslo met een NL-gids
• Uitstekend verzorgd 3-gangen afscheidsdiner
• Alle tolgelden en veerovertochten 
• Vervoer per luxe touringcar en begeleiding door een 
ervaren chauffeur/reisleider

Niet inbegrepen:
Overige uitgaven, consumentenbijdrage SGR, 
reis- en annuleringsverzekering

NB: Er zijn afwijkende annuleringsvoorwaarden van toepassing

cruise over de Geirangerfjord, één van de smalste en meest 
indrukwekkende fjorden van Noorwegen. Vanaf enorme 
rotswanden donderen indrukwekkende watervallen naar 
beneden. Na afloop bezoeken we het fabelachtige uitzichtspunt 
Dalsnibba. Vervolgens rijden we terug naar Geiranger dat ligt 
ingeklemd tussen grandioze bergen en de smalle, prachtige 
fjord.

6e Dag: Geiranger - ‘Trollenweg’ - Lillehammer
We verlaten Geiranger en rijden naar de schilderachtige 
‘Trollenweg’ met hoge toppen en diepe kloven. Nabij het hoogste 
punt van de weg is een uitkijkplatform (±500m lopen). We rijden 
verder via een adembenemend landschap naar het dorpje 
Ringebu waar we de wereldberoemde 13e eeuwse staafkerk 
bezoeken. Aansluitend gaan we naar Lillehammer waar u 
overnacht in het centrum.

7e Dag: Lillehammer òf Lillehammer - Oslo
Vanochtend bezoeken we de Olympische skischans 
Lysgårdsbakken met een fenomenaal uitzicht over Lillehammer 
en omgeving. Daarna volgt een rondleiding door Maihaugen, 
het grootste openluchtmuseum van Noorwegen (anno 1887). 
Tijdens de reis van 18/06/23 blijven we in Lillehammer. Tijdens 
de reis van 13/07/23 rijden we naar de Noorse hoofdstad Oslo. 

8e Dag: Stadstour Oslo
’s Ochtends rijden we van Lillehammer naar Oslo, mocht u daar 
nog niet zijn. Tijdens een interessante stadstour door Oslo (± 3 
uur) ziet u de unieke beeldenverzameling in het Vigelandpark, het 
raadhuis, de parlementsgebouwen en het prachtige Koninklijke 
paleis. De ligging van Oslo aan de Oslofjord is onovertroffen. De 
haven van de stad wordt “bewaakt” door een 14e eeuws kasteel 
en de vele cafés, restaurants en terrassen geven de stad een 
gezellige aanblik. U overnacht in het centrum van Oslo.

9e Dag: Veerovertocht van Oslo naar Kiel
De ochtend kunt u vrij besteden. Om 14.00 uur volgt de 
inscheping voor de nachtovertocht naar Kiel aan boord van 
een super-de-luxe schip van rederij Color Line. Het is werkelijk 
van alle gemakken en luxe voorzien. Zo vindt u er een tropisch 
zwemparadijs, (winkel)promenade, groot theater, casino en 
diverse sfeervolle bars en restaurants.

10e Dag: Kiel – Twente
Na het ontbijt arriveren we rond 10.00 uur in Kiel. We rijden terug 
naar de Twentse regio waar een heerlijk afscheidsdiner op u 
wacht. Thuiskomst om circa 20.30 uur.

Uw hotel:  Op de heenreis vaart u met Fjord Line van Hirtshals naar 
 Stavanger in een (standaard) buitencabine voorzien van douche en toilet. 
Er zijn ook 1-pers.binnencabines gereserveerd, hiervoor geldt een 
 korting. Voor 13/07 zijn de Miniluxe cabines gereserveerd. Voor de Deluxe 
buitencabines geldt een toeslag. Op de terugreis vaart u met een cruise-
ferry van rederij Color Line in een buitencabine voorzien van douche en 
toilet. Op beide schepen kunt u genieten van een Scandinavisch diner-
buffet en een ontbijtbuffet. De overige overnachtingen vinden plaats in 
3- en 4-* centrumhotels in kamers voorzien van bad of douche met toilet.

Noorwegen, Oslo

Noorwegen, Stavanger

Noorwegen, Geiranger

Noorwegen, Bergen

Meer weten over deze reis? Scan de QR-code 
met de camera op uw telefoon of ga naar 
www.terbeekreizen.nl/tour/fjorden-van-noorwegen

CENTRUMHOTEL


