Noorse fjorden :
Ongetemde schoonheid !
Een reis naar Noorwegen is een reis naar een ander Europa, de unieke fjordenkust met hoge
steile rotswanden en kletterende watervallen zullen een diepe indruk op u maken. Ook de stad
Oslo met haar wereldberoemde “ Vigelandspark” zit in deze reis . Noorwegen is niet een
goedkoop land maar de schitterende natuur en de stilte zal dit zeker compenseren.
Duur 34 dagen afstand route 3600 km rondritten 1200 km
Reiskosten exclusief overtochten en tolgelden ca € 1000,-- per equipe .
Geschatte kosten ferry’s ca € 250,--

Dag 1
Wij komen samen op doortrekcamping Roland in Bad Bramstedt :
Dag 2
Vandaag een stevige rit dwars door Denemarken naar de oversteekplaats Hirtshals waar we de
nacht zullen doorbrengen.
Dag 3
Overtocht met Color lines naar Larvik vandaar uit rijden we door naar onze camping nabij Oslo.
Dag 4 tot en met 6
Verblijf op deze camping met de bus kunt u Oslo bezoeken.
Dag 7 een mooie rit naar onze 4e camping in Lom.

Staafkerk in Lom.

Trollstigen.

Geirangerfjord.

Dag 8 en 9

Verblijf op deze camping u kunt even op adem komen of een mooie rit maken Van Lom naar
Gaupne loopt de Sognefjellsweg (RV55) en van Grotli naar Stryn loopt de smalle nationale
toeristenweg Gamle Strynefjellsvegen met vele uitzichtpunten.
Dag 10 reisdag naar onze 5e camping in Åndalsnes.
Dag 11 tot en met 15
Wij zitten nu in het gebied van de fjorden, het wereldberoemde Geirangerfjord en de spectaculaire
Trollstigen kunnen bezocht worden.
Dag 16 reisdag naar onze 6e camping in Olden
Dag 17 en 18
Vanuit onze camping aan het Innvikfjord kunnen we een bezoek brengen aan het Jostedalsbreen Nationalparksenter.
Dag 19 reisdag naar onze 7e camping in Laerdal.
Dag 20 tot en met 24 verblijf op deze camping.
We kunnen een bezoek brengen aan het bezoekerscentrum van de Stavkerk in Borgund of het unieke
Villakssenter ( Zalmcentrum ) . Het is van hieruit ook mogelijk om een tocht met de wereldberoemde
Flåmsbane te maken.
Dag 25 reisdag naar onze 8e camping nabij Bergen.
Dag 26 en 27 verblijf op deze camping.
Met de het o.v. bezoeken we het schilderachtige Bergen en bij mooi weer hebben we een schitterend
uitzicht van af de Fløy. De vismarkt is ook de moeite waard om te bezoeken.
Dag 28 reisdag naar onze laatste camping in Noorwegen.

“Preikestolen”

De route door Noorwegen.

Dag 29 tot en met 31 verblijf op deze camping.
De camping organiseert busreizen naar de wereldberoemde rotspunt “Preikestolen” u kunt eventueel een
boottocht maken door de Lysefjord, Stavanger bezoeken of genieten van de ongerepte natuur.
Dag 32 reisdag naar Kristiansand .
We gaan met de snelle ferry naar Hirtshals en gaan naar de zelfde camping als op de heenweg.
Dag 33 reisdag naar onze campin in Duitsland.
Hier zullen we ons einddiner genieten.
Dag 34 reisdag naar ons eigen Twente.
Etappes :
Twente – Bad Bramstedt 460 km
Bad Bramstedt – Hirtshals 480 km
Larvik - Oslo

140 km

Oslo – Lom 380 km
Lom - Åndalsnes
Åndalsnes - Olden
Olden - Laerdal

215 km
195 km
164 km

Laerdal - Bergen 205 km
Bergen – Stavanger 210 km
Stavanger - Kristiansand 232 km
Hirsthals - Bad Bramstedt 480 km
Bad Bramstedt - Twente 360 km .

