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Hieronder vind je extra informatie van je reis 

 

Verblijf 

Tijdens deze reis verblijven 

we op 2 unieke locaties in 

Noorwegen. De eerste 

week verblijven we in een 

appartement met uitzicht 

op een meer met 

daarachter bergen. Dit is 

een ideale uitvalsbasis voor 

het beklimmen van een 

aantal imposante bergen 

o.a. de Trolltunga. De tweede week verblijven we in een appartement midden in Hemsedal. Hier vandaan kun je 

prachtige dagtochten maken naar bijv. Flam, verschillende fjorden. Op een paar minunten rijden van Hemsedal liggen 

de Rjukande watervallen. Een stevige wandeling in het Jotunheimen Nationaal Park wordt beloond met 

adembenemende uitzichten! 

Op de heenreis als de terugreis overnachten we in een hostel in Denemarken.  

Activiteiten 

• Wandeltocht op de 

Hardangervidda (grootste 

hoogvlakte van Europa).  

• Blue Ice Hike 

• Wandeltocht Rjukandefoss 

• Mountain Cart 

• Een onvergetelijke wandeling naar 

de Trolltunga  

• raften 

• Bezoek aan het stadje Flam met 

zijn fjorden 

• Sørfjord 

• Hardangerfjord 

Vervoer 

Luxe 9-persoonsbusjes met airco. Tussen Denemarken en Noorwegen maken we gebruik van de ferry. 

Bijzonderheden 

Gezondheid: 

•   Gezien de activiteiten en de stevige bergwandelingen  is een goede conditie en een goede gezondheid 

vereist. 

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. 

 

http://www.hordatun.no/en/
http://hemsetunet.no/
https://www.noorwegeninfo.nl/jotunheimen/
http://www.reistipsnoorwegen.nl/vakantie/noorwegen/wandelen_op_de_hardangervidda.htm
http://www.reistipsnoorwegen.nl/vakantie/noorwegen/wandelen_op_de_hardangervidda.htm
http://www.bfl.no/en/nigardsbreen-en/blue-ice-hike
http://www.noorwegeninfo.nl/rjukandefossen/
http://www.hemsedal.com/en/A/Hemsedal-Sykkelutleie/mountain-cart/
https://www.trolltunga-active.com/
http://www.sjoaraftingsenter.no/aktiviteter/rafting/?gclid=EAIaIQobChMIrZCzhpSZ1wIVyW4bCh0MOQGlEAAYASAAEgII9vD_BwE
https://www.visitflam.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8rfjorden_(Oster%C3%B8y)
https://www.visitnorway.nl/bestemmingen-in-noorwegen/regio-west/hardangerfjord-regio/listings-hardanger-fjord/hike-to-buerbreen-glacier/9609/
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Reissom 

Voor deze reis geldt voor de reissom: 

Inclusief: 

• Heen en terugreis met 9-pers. busjes 

• Overtocht tussen Denemarken en Noorwegen 

• Verblijf in twee oorden 

• Overnachting op de heen en terugreis in een hostel 
 

Exclusief: 

• Proviand  

• Excursies en de brandstof voor het rijden naar de excursies. 
 

 



 
 

Pagina 4 van 4 
 

 

 


