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Verblijf 

Er wordt verbleven op twee locaties. Eerst wordt verbleven in groepsaccommodatie Blestølen Leirsted in 
Blefjell. Er is hier een kleine gemeenschap, die een geliefde plek is voor wandelaars en 
natuuronderzoekers. Geschilderde wandelroutes leiden door het typische landschap langs paden van 
verschillende lengtes. Vanuit deze Noorse groepswoning heb je rondom een adembenemend panoramisch 
uitzicht over bergketens en hoge bergen. Het vakantiegebied is goed ontwikkeld, er is zelfs een kleine 
winkel bijna naast de deur. Zodra je echter de huizen achter je laat, begint het adembenemende 
hooggebergte-landschap. Ons  
De voorziening is verdeeld over 
een begane grond en een 
souterrain. Vrijwel alles speelt 
zich af op de bovenverdieping, 
waar de meeste kamers zijn, 
maar ook de keuken en de 
mooie, lichte en grote 
groepsruimte. Al met al ligt 
Blestölen in het hooggebergte, 
de omringende natuur is typisch 
Noors en er zijn nog een paar 
andere kleine vakantiehuizen in 
zicht - maar je loopt elkaar nooit 
in de weg. Zoals overal in 
Noorwegen (behalve misschien 
direct in Oslo), is ook Blefjell erg 
ruim. 
 
Vervolgens trek je verder naar groepsaccommodatie Omlid Leirsted. Deze accommodatie bestaat uit twee 
woningen die pal naast elkaar staan. In het hoofdhuis is er een keuken, eetkamer en gebedsruimte evenals 
een woonkamer. Het groepsleven vindt hier voor een groot deel plaats. De overige kamers bevinden zich 
in het overnachtingshuis. Vanuit de accommodatie heb je een prachtige uitzicht over het Sirdal, de vallei 
die zijn naam ontleent aan de rivier 
"Sira", die het landschap kenmerkt. 
Twee van de bekend  e rotsformaties 
van Noorwegen kunnen vanuit Omlid 
worden bezocht. De Kjerag is de "rots 
in de kloof" en wat verder weg de 
Preikestolen die als een "preekstoel" 
meer dan 600 m boven de Lysefjord 
uitrijzen.  
 
 

 
 

https://www.jugendreisen-henser.de/haus/blestolen/?arrive&depart&guest
https://www.jugendreisen-henser.de/haus/omlid/?arrive&depart&guest
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Informatie over de omgeving en uit te voeren activiteiten 

Het zuiden van het langgerekte Noorwegen bestaat uit ontelbare eilanden, idyllische baaien en 
schilderachtige vissersdorpen. Dankzij het milde klimaat genieten ook veel Noren van een prachtige 
zomervakantie in deze regio. Geniet van de lokale Noorse cultuur in de badplaatsen of trek samen de 
ongerepte hoogvlaktes op. 
 
605 meter boven een fjord 'balanceren', we doen het niet elke dag. En dat is nou precies de attractie van 
de Preikestolen (Preekstoel), een spectaculaire klif die hoog boven het Lysefjord uitsteekt. Eigenlijk is de 
vier uur durende wandeling naar de top van de Preekstoel ook al een hoogtepunt. In het gezellige 
Stavanger kun je ook een rondvaart naar de Preekstoel boeken. 
Ook liefhebbers van geschiedenis zijn 
tijdens een vakantie in Stavanger op de 
juiste plek. Deze bijzondere stad ademt 
historie: dit is te zien in de eeuwenoude 
huisjes en kerken die in de stad te vinden 
zijn. Stavanger werd rond 1125 gesticht als 
bisdom en heeft door haar christelijke 
achtergrond veel religieuze 
bezienswaardigheden. Zo mag je tijdens je 
vakantie de Stavanger Domkirke met haar 
prachtige tuin en decoraties zeker niet 
overslaan. De Stavanger Domkirke is een 
van de oudste in heel Noorwegen. uur 
rijden)  
 
Ook de wandeling naar Kjerag is de uitdaging waard. Kjerag rijst 1084 meter boven de zeespiegel uit en is 
de hoogste top in het Lysefjord. De wandeling naar Kjerag duurt heen en terug in totaal 6 tot 10 uur en is 
ongeveer 11 kilometer lang. Het hoogteverschil tussen het 
startpunt en de top is 800 meter, dus je moet in goede 
conditie zijn om de bergwandeling tot een goed einde te 
brengen. Op sommige stukken moet je jezelf optrekken en 
laten zakken aan touwen en dat maakt deze 
wandeling behoorlijk veeleisend, zelfs voor ervaren 
wandelaars. 
 
Oslo, de hoofdstad en grootste stad van Noorwegen, is mede 
door haar prachtige ligging, vele musea, levendige sfeer en 
mooie bezienswaardigheden zeker een dagtrip waard. Oslo ligt 
aan de indrukwekkende Oslofjord, een must-see tijdens je 
vakantie! Deze moderne stad heeft het allemaal, van 
uitgebreide winkelstraten tot oude ruïnes uit de 
Middeleeuwen 
Naast kunst, cultuur en de prachtige Karl Johan Gate heeft een vakantie in Oslo nog meer te bieden. 
Vooral van de geschiedenis van de stad is nog steeds veel te zien, een aanrader voor tijdens je vakantie! 
Voor liefhebbers van gebouwen en oude bouwstijlen in wandelen door de straten van Oslo een feest: je 
komt hier de mooiste staaltjes architectuur tegen. De meeste highlights zijn in het centrum te vinden en 
kun je gemakkelijk met de fiets, het OV of lopend bereiken.  
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Vervoer 

Voor de heen- en terugreis en tijdens het verblijf wordt gereisd met busjes. 
 

Bijzonderheden 

Gezondheid 

• Voor deze reis moet je een goede gezondheid en conditie hebben in verband met het actieve 
karakter van deze reis. 

 
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 

Inclusief: 

• Heen- en terugreis, inclusief ferry overtocht 

• Huur van de accommodatie 

• Het gebruik van de busjes (excl. brandstof excursiekilometers)  
 
Exclusief: 

• Proviand (ca. €125,-) 
• Excursies en excursiekilometers (ca. €150,-) 
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