
 

 

 

 

Noorwegen, Sauda 
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In dit document vind je extra informatie over je Koers-vakantie. 

 

Verblijf 

We verblijven in een prachtig, geheel in Noorse stijl gebouwd groepshuis, voorzien van een uitstekende inrichting. Op 

de heen- en terugreis overnachten we in een hostel in Denemarken.  

 

Activiteiten 

Een vakantie op deze mooie plek in Noorwegen biedt allerlei mogelijkheden, bijvoorbeeld: 

 Bezoek de Svandalsfossen Falls en andere watervallen 

 Fjorden genoeg die elke keer weer adembenemend zijn. 

 Preikestolen 

 2 nationale parken binnen handbereik 

 Waterkracht museum in Tyssendal 

 Abseilen over een fjord 

 Wandelen naar de Trolltunga rots.  

 Vaartocht door de Fjorden 

 Klimpark 

 Bezoek de stad Haugesund 

 

Vervoer 

Het globale reisschema ziet er als volgt uit:  

 Op maandagochtend 17 juli vertrek je vroeg vanuit Woerden naar Denemarken. Daar overnacht je in een 

hostel. Dinsdagochtend maak je de overtocht naar Noorwegen om tegen de avond aan te komen bij het huis. 

 Vrijdag 28 juli vertrek je al op tijd naar de veerboot die eind van de middag afvaart naar Denemarken. In 

Denemarken overnacht je in een hostel om de reis de andere morgen voort te zetten naar Woerden. 

 

Bijzonderheden 

Gezondheid: 

 Voor deze reis moet je beschikken over een goede gezondheid en conditie. 

Reispapieren 

 Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID kaart nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden geldig zijn 

op de datum dat je vertrekt. 

 

Reissom 

De reissom voor deze reis vind je op de website van de Jeugdbond. Daar is ook beknopt aangegeven welke kosten wel 

en niet in de reissom zijn opgenomen. De kosten die nog niet zijn opgenomen worden in overleg met de groep en de 

reisleiding bepaald. 

  

Voor deze reis geldt voor de reissom: 

Inclusief: 

 Heen- en terugreis met de busjes 

http://www.atraveo.nl/76724
http://www.regionstavanger-ryfylke.com/
http://www.folgefonna.info/folgefonna-nasjonalpark
http://trolltunga-active.com/
http://en.hardangerfjord.com/odda
http://en.visithaugesund.no/things-to-do/hoyt-and-lavt-climbing-park-p1031323
http://en.visithaugesund.no/things-to-do/hoyt-and-lavt-climbing-park-p1031323
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 Verblijf ter plaatse in het groepshuis 

 Huur- en kilometerkosten van de busjes voor vervoer ter plaatse 

 Overtocht Denemarken-Noorwegen 

 Overnachting in een hostel op de heen- en terugreis 

Exclusief: 

 Uitgaven van persoonlijke aard 

 Proviand, circa € 95,- per persoon, afhankelijk van keuzes van de groep 

 Excursiekosten en brandstof voor de busjes, circa € 175,- per persoon, afhankelijk van keuzes van de groep 

 


