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Noorse Pracht

In 8 dagen nemen wij u mee naar bezienswaardige steden, adembenemende fjorden en schitterende spoortrajecten. Na een bezoek aan het 

bezienswaardige Oslo reist u met de beroemde Bergen-spoorlijn, welke gezien wordt als één van de mooiste spoortrajecten van Europa, naar 

Myrdal. Vervolgens stapt u over op de Flåm-spoorlijn voor een schitterende treinreis naar het plaatsje Flåm. Deze spoorlijn staat bekend als 

een van de steilste spoortrajecten ter wereld. Met een stijging van 865 meter over 20 kilometer lengte een unieke reiservaring. Het plaatsje 

Flåm is prachtig gelegen aan de Aurlandsfjord, een vertakking van de beroemde Sognefjord (langste en diepste fjord van Noorwegen) en 

staat vermeld op de UNESCO Werelderfgoedlijst. U vervolgt uw reis met een pittoreske cruise over de Aurlands- en de Naeroyfjord. In het 

plaatsje Gudvangen gaat u van boord en reist u per bus via een mooie route verder naar Voss, waar u 1 nacht verblijft. De volgende dag reist 

u via de Bergen-spoorlijn naar het kleurrijke Bergen. U zult versteld staan van de schoonheid van Zuidelijk Noorwegen.
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Dag 1 – Aankomst Oslo

Vanuit Amsterdam vliegt u naar Oslo. Na aankomst gaat u op eigen 

gelegenheid naar uw hotel in het centrum van de stad. De rest van 

de dag is ter vrije besteding. U overnacht 2 nachten in het 4* Clarion 

the Hub Hotel (of gelijkwaardig), gelegen op 100 meter van het 

centraal station.

Dag 2 - Oslo 

Vandaag heeft u de tijd om Oslo op eigen gelegenheid te verken-

nen. Om een goede indruk te krijgen van de stad is het leuk om een 

vier uur durende stadstour per bus te maken. Of bezoek het Royal 

Castle, het nieuwe Operahuis, het Akershus Fort of de Aker Brygge 

met z’n exclusieve winkels, restaurants en het beroemde Vigeland 

park met z’n bijzondere beeldentuin. Ook is het de moeite waard 

om op het eiland Bigdøy een bezoek te brengen aan het Viking 

scheepsmuseum, het poolschip Fram of het Kontiki museum. Indien 

gewenst kunt u bij het ‘Oslo Visitor Centre’ (nabij het station) een 

Oslo Pass kopen. Hiermee heeft u gratis toegang tot musea en 

bezienswaardigheden, gratis openbaar vervoer en krijgt u korting op 

excursies en aangesloten restaurants. 

Dag  3 - Oslo - Myrdal - Flåm 

U reist met de befaamde Bergen spoorlijn door de Hallingdalen 

vallei en door het nationale park van Hardangervidda naar Myrdal. 

Vanuit Myrdal neemt u de Flåm spoorlijn naar het stationnetje van 

Flåm. De aanleg van dit traject duurde van 1924 tot 1940 en staat 

bekend als een hoogstandje van technische vernuft. Meer dan 80% 

van de route kent een  stijgingspercentage van minstens 55%. De 

treinen draaien hier op ingenieuze manier door de tunnels van het 

uitgehakte bergmassief. Twee overnachtingen in het  4* Fretheim 

Hotel (of gelijkwaardig).

Dag 4 - Dag ter vrije besteding in Flåm

Vandaag heeft u de tijd om de schitterende omgeving van Flåm te 

verkennen. Wat dacht u van een mooie wandeling door de omge-

ving?

Dag 5 - Flåm - Gudvangen - Voss 

De boot vertrekt van de Aurlandsfjord (Flåm) naar de Naeroyfjord; 

één van de smalste fjorden van Europa. Het Naeroyfjord staat op 

de UNESCO Werelderfgoedlijst. U vaart langs de 1800 meter hoge 

bergen van de Sognefjord met z’n berggeiten, traditionele boerde-

rijen en de zeehonden op de rotsen van Gudvangen. In Gudvangen 

eindigt uw indrukwekkende bootreis en vervolgt u uw reis per bus 

naar Voss. Onderweg doet u het eeuwenoude hotel Stalheim aan 

met een fantastisch uitzicht over de watervallen van Stalheimsfos-

sen en Sivlefossen. Voordat u doorreist naar Bergen overnacht u 

nog 1 nacht in het prachtig gelegen plaatsje Voss. Geniet van de 

omgeving en neem de Gondel naar de top van de berg Hanguren 

voor een schitterend uitzicht. U overnacht in het Scandic Voss Hotel 

(of gelijkwaardig).  

Programma
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Dag 6  - Voss - Bergen met de Bergen Spoorlijn

Op het stationnetje van Voss stapt u weer aan boord van de Bergen 

spoorlijn. U doorkruist een mooi gebied en passeert veel tunnels 

voordat u aankomt in Bergen, waar u 2 nachten verblijft in het 4* 

Zander K Hotel (of geliikwaardig). 

 

Dag 7 - Bergen 

Bergen is de hoofdstad van de fjorden. Hier liggen de beroemde 

werven uit de Hanzetijd, de Mariakerk en het fort van Bergenshus. 

Vanaf Fløien heeft u een panoramisch uitzicht over Bergen en 

omgeving. Ook kunt u een bezoek brengen aan het woonhuis van 

de beroemde Noorse componist Eduard Grieg in Troldhaugen of het 

gelijknamige museum. Het is mogelijk om hier een lunchconcert bij 

te wonen. De lokale keuken staat bekend om z’n Bergense vissoep, 

viskoekjes en ‘Persetorsk’, een traditioneel Noors gerecht van ge-

stoomde kabeljauw.

Dag 8 - Bergen - Amsterdam 

Vanuit Bergen vliegt u rechtstreeks naar Amsterdam.

Programma
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Bergen Spoorlijn en Flåm Spoorlijn

Uw trein

De Bergen Spoorlijn (Bergensbanen) verbindt de steden Oslo en Bergen. Het traject doorkruist 

wilde landschappen, voert langs diepe fjorden en passeert onnoemelijk veel tunnels. De plaats Finse is 

het hoogst gelegen station op de route (1.222 m). De Flåm Spoorlijn (Flåmbana) is een zijtak van de 

Bergen Spoorlijn (overstap Myrdal) en brengt zijn passagiers op een reis van 20 kilometer over een 

van de meest steile spoortrajecten ter wereld, van Myrdal naar Flåm en vice versa. De trein passeert 

haarspeldbochten en maar liefst 20 tunnels, waarvan er 18 met de hand zijn uitgehakt. Het omringende 

landschap is spectaculair met rivieren, watervallen, sneeuw bedekte bergtoppen en in de verte 

pittoresk gelegen boerderijen.
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Reisinformatie

Uw hotels 

 Tijdens deze reis verblijft u 7 nachten in 4* Hotels (of gelijkwaardig):  

 

- 2 overnachtingen in het 4* Clarion the hotel Hub Hotel  in Oslo  - o.b.v standaard kamer 

- 2 overnachtingen in het 4* Fretheim Hotel in Flåm - kamer met balkon of uitgang tuin  

- 1 overnachting in het 4*  Scandic Voss Hotel in Voss - o.b.v standaard kamer 

- 2 overnachtingen in het 4* Zander K Hotel in Bergen - o.b.v standaard kamer  

 

Reissom vanaf 1.898,- p.p., gebaseerd op een verblijf in een standaard kamer in de hotels. 

Indien gewenst kan het programma uitgebreid worden met extra hotelovernachtingen en excursies. Informeer hiervoor naar de 

mogelijkheden. 

Toeslagen

Toeslag tweepersoonskamer voor alleengebruik: v.a 800- p.p. 

Vertrekdata: dagelijks tussen 1 mei en 30 september 

Reisduur: 8 dagen

Trein: Bergen Spoorlijn en Flåmsbana 

Vertrek & reissom
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• KLM vlucht Amsterdam - Oslo & Bergen - Amsterdam in economy class, inclusief 1 stuk ruimbagage 

• Luchthavenbelasting en brandstoftoeslagen t.w.v. € 108

• 7 hotelovernachtingen op basis van genoemde 4* hotels (of gelijkwaardig) inclusief ontbijt en in een 

standaard kamer. Fretheim hotel is o.b.v. een kamer met balkon of uitgang tuin. 

• Treinreis Oslo - Myrdal - Flåm in 2e klas

• Fjordcruise Flåm - Gudvangen

• Lokale bus Gudvangen - Voss

• Treinreis Voss - Bergen in 2e klas

• Retourticket Fløibanen Bergen 

* Het gehanteerde KLM vliegtarief is gebaseerd op de laagste boekingsklasse. Indien deze niet meer 

beschikbaar is, kunnen wij tegen meerprijs een hogere boekingsklasse reserveren. 

 

Niet inbegrepen:  • Overige maaltijden en dranken •  Fooien en uitgaven van persoonlijke aard • Extra bij te boeken hotelovernachtingen en/of excursies • 

Fietsexcursie Oslo (3 uur, niet individueel) • Oslo cruise (2 uur) • Reis- en/of annuleringsverzekering (desgewenst door Incento af te sluiten) • Calamiteitenfonds € 

2,50 per boeking en SGR consumentenbijdrage € 5 p.p. • ANVR Boekingskosten € 30 per boeking

Inbegrepen

Voor de voorwaarden van deze reis verwijzen wij u naar onze website destintravel.nl/treinreizen of neem contact op via +31 (0)88 13 07 320 | incento@destintravel.nl


