REISVOORSTEL VOORJAAR 2021 NAAR NOORWEGEN
Periode
Afstand
Kosten

: 20 mei t/m 10 juli 2021
: ca. 4500 km.
:€ 1450,00 + kosten veerboot

Een prachtige en interessante rondreis door Noorwegen met zijn prachtige
natuur en bezienswaardigheden. We rijden over goede wegen die gaan
langs bergen, sneeuw, fjorden, gletsjers en over bergplateau’s. Al met al
een bijzondere vakantie door een prachtig land.
We verzamelen ons op een camping boven Hamburg en rijden daarna in twee dagen naar
de veerboot in Hirtshals Na de overtocht beginnen we in het Setesdal, hier krijgen we de
eerste indrukken van dit prachtige land. Na enkele dagen rijden we naar Rjukan, waar we
enkele mooie uitstapjes kunnen maken.

Zwaar water fabriek
We reizen verder via het Numedal naar Geilo en via de schitterende weg over de
Hardangervidda naar Eidfjord. Hier kan men o.a. de Fossli waterval en het prachtige
Natursenter bezoeken. Hierna rijden we langs het fjord naar de stad Bergen met zijn veel te
bekijken interessante plaatsen, zoals de vismarkt en de Brygen.
Bryggen
Na enkele dagen gaan we via Voss naar de camping bij Flam. Ook hier zijn weer diverse
uitstapjes te maken,bv. naar het bijzondere
uitzichtpunt over de fjord en de sneeuwweg,
met de trein naar Myrdal. Teveel doelen om op
te noemen.
Via een lange en bijzonder verlichte tunnel
rijden we naar Gaupne, hier kunnen we naar
de gjetsjer Jostedalsbreen. Hier kunnen we
een wandeling maken over de stuk van deze
gjetser, heel bijzondere ervaring. Ook ligt de
oudste stavkyrkje van Noorwegen in de buurt.
Jostedalsgletsjer
Hierna gaan we richting Lom over de imposante Sognefjellveien . Een prachtige weg tussen
veel natuurschoon en machtige vergezichten. Na enkele nachten vertrekken we richting

Andallsnes. Vanaf deze camping is een rit aan te raden over de Trollstigen, men rijd naar
boven om aan het begin van deze pasweg te komen. Beloning een prachtig uitzicht over de
weg en omliggende bergentoppen.
Sognefjellsveien
We gaan verder via een tunnel en veerboot naar
de Atlanterhavsveien, een heel bijzondere weg
naar Kristiansund. Deze weg gaat via diverse
eilandjes en bruggen met aan de linkerzijde de
Atlantische Oceaan. Erg indrukwekkend om deze
route te rijden.
Atlantershavsveien
We verlaten
dit eiland en
gaan via het
Sunndalen naar een camping op het Dovrefjell. Hier
kan voor de liefhebbers aan een Muskusossensafari
worden deelgenomen en/of een wandeling over het
Dovrefjell.

Muskusossen
Vanaf deze camping rijden we richting Vagamo
om even verder de weg te nemen over de
Valdresflya naar Fagernes. Een leuke plaats
waar we enkele nachten rust kunnen nemen.
Daarna gaan we naar de bekende plaats
Lillehammer met
o.a. het
bijzondere openluchtmuseum Maihaugen en diverse musea.
We gaan als laatste naar de hoofdstad Oslo, waar men veel
verschillende objecten kan bezoeken, zoals de vikingskipene
en het beeldenpark Vigeland.

Hierna verlaten we Noorwegen en rijden naar
Trollhattan in Zweden om daar de veerboot naar
Denemarken te nemen en via twee Deense
campings, komen we bij de laatste in Duitsland
voor ons afscheidsdiner.

