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Hieronder vind je extra informatie van je reis 

 

Verblijf 

Tijdens deze reis verblijven we op verschillende unieke locaties in Noorwegen. In de meeste gevallen overnachten we 

in hostels. De hostels zijn vooraf geboekt waardoor de route min of meer vast staat. De excursies zijn nog niet 

gepland. Dit biedt de mogelijkheid om samen met de groep het mooiste van Noorwegen te kunnen ontdekken. 

Activiteiten 

Een greep uit de vele activiteiten die mogelijk zijn: 
 
• Waterpark in Trondheim (vanuit het zwembad kijk je zo de Fjorden in)   
• Fjord safari  
• Spectaculaire treinrit. Binnen 1 uur van zeeniveau naar de top van 875meter   
• Bezoek de stad Trondheim met zijn mooie oude gebouwen  
• Nærøyfjord  
• Uitzicht over de Aurlandsfjorden  
• Breng een bezoek aan een kopermijn 
• Spectaculaire wandeling door het Jotunheimen. 
• Raften 
• Bergwandelingen langs verschillende fjorden 
 

Vervoer 

We vliegen vanaf Schiphol naar Oslo. Hieronder het vliegschema. De vliegtijden zijn onder voorbehoud. Op de 

luchthaven huren we luxe 9-persoonsbusjes met airco. 

• Heenreis: vertrek van Amsterdam 13:40 uur; aankomst in Oslo 15:25; 

• Terugreis: vertrek van Oslo 19:05 uur; aankomst in Amsterdam 21:00; 

 

Omdat de accommodatie vooraf geboekt worden ziet de route er ongeveer als volgt uit. 

Van Oslo – omgeving Flam – omgeving Trondheim – omgeving Roros - Oslo 

 

Bijzonderheden 

Gezondheid: 

•   Gezien de activiteiten 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pirbadet.no/
https://www.fjordsafari.com/activities/may-september/basic-fjordsafari-and-hike-to-a-goat-farm
https://www.visitflam.com/activities/flamsbana---the-flam-railway/?referrer=4081
https://www.nidarosdomen.no/attraksjoner
https://www.visitflam.com/activities/fjord-cruise-naeroyfjord/?referrer=3895
https://www.visitflam.com/activities/stegastein-viewpoint/?referrer=3895
https://rorosmuseet.no/en
https://jotunheimen.com/en/famous-walks-in-the-jotunheimen/
https://jotunheimen.com/page/rafting-jotunheimen
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Reissom 

Voor deze reis geldt voor de reissom: 

Inclusief: 

• Heen en terugreis met vliegtuig 

• Huur 9-pers. busjes 

• Verblijf in de accommodaties 
 

Exclusief: 

• Proviand, kosten afhankelijk van de groepskeuzes 

• Excursies en excursiekilometers, kosten afhankelijk van de groepskeuzes 

Fjord safari 
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