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Noorse fjorden per trein en luxe cruise

Vanuit Amsterdam vliegt u rechtstreeks naar Bergen, het beginpunt van uw reis. Wandel langs de kleurrijke huisjes en neem de Fløibanen 

naar de top van de heuvel en geniet van het uitzicht over de stad. Vervolgens reist u per trein (de beroemde Bergensbanen) en per bus naar 

Gudvangen. Hier stapt u over op de ferry die u in 2 uur meeneemt voor een schitterende tocht over de fjorden; Naeroyf en Aurlands. Uw 

eindbestemming is het plaatsje Flåm. Reis vervolgens door met de beroemde Flåm-spoorlijn naar Myrdal, waar u overstapt op de 

Bergensbanen en uw weg vervolgt naar de bezienswaardige stad Oslo. 

Tijdens de treinreis naar Trondheim (Dovre Spoorlijn) doorkruist u het legendarische Gudbrandstal en geniet u van uitzichten op het 

Dovrefjell-gebergte. In de gezellige studentenstad Trondheim is de gotische Nidaros Kathedraal een must. Deze bijzondere reis wordt 

afgesloten met een onvergetelijke 2-daagse zeecruise naar Bergen. De cruise wordt uitgevoerd met de moderne schepen van Havila Kystru-

ten, de nieuwste en meest luxe schepen die varen langs de kust van Noorwegen. Geniet van de prachtige uitzichten en de luxe en comfort 

van uw cabin aan boord.   
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Dag 1 – Aankomst in Bergen

U vliegt vanuit Amsterdam rechtstreeks met KLM naar Bergen, waar 

u rond 10 uur aankomt. U gaat op eigen gelegenheid naar uw hotel. 

Bij aankomst kunt u uw bagage opslaan in de daarvoor bestemde 

ruimte van het hotel en meteen beginnen met uw bezoek aan het 

bezienswaardige Bergen. Wandel langs de kleurrijke houten huizen 

aan de waterkant van Bryggen en bewonder de machtige bergen op 

de achtergrond. De Fløibanen (kabelspoorbaan) neemt u mee naar 

de top van de berg “Fløyen”. Hiervandaan heeft u een schitterend 

panoramisch uitzicht over de stad en omgeving. 

U overnacht 1 nacht in het 4* designhotel Zander K, gelegen naast 

het station van Bergen.

Dag 2 - Bergen - Flåm met trein en ferry

Vandaag staat in het teken van een zeer afwisselende reis per trein 

en boot naar Flåm, pittoresk gelegen aan het einde van de Aurlands-

fjord. Vanuit Bergen neemt u de trein naar Voss, waar u overstapt 

op de Flåm Shuttlebus naar Gudvangen. In Gudvangen stapt u aan 

boord van de ferry voor een schitterende 2 uur durende tocht over 

de Naeroyfjord (UNESCO Werelderfgoed) en de Aurlandsfjord met 

als eindbestemming Flåm. Hier overnacht u in het 4* Fretheim Hotel.

Dag  3 - De beroemde Flåm-spoorlijn en Oslo 

Na het ontbijt wandelt u in 5 minuten naar het treinstation, waar 

u rond 12.20 uur (tijd onder voorbehoud) aan boord stapt van de 

beroemde Flåm-spoorlijn. 

Flåmsbana is de naam van de historische spoorverbinding van Flåm 

naar Myrdal. Deze spoorlijn is één van de steilste spoortrajecten ter 

wereld, met een stijging van ± 865 meter over 20 kilometer lengte. 

 

In Myrdal stapt u over op de Bergensbanen en vervolgt uw treinreis 

naar Oslo. 

Bergensbanen is de spoorlijn tussen Bergen en de Noorse hoofdstad 

Oslo. Deze hoogstgelegen hoofdspoorlijn van Europa neemt u mee 

over de Hardangervidda-hoogvlakte tot meer dan 1200 meter boven 

zeeniveau. 

 

Rond 19.00 uur aankomst in Oslo. U overnacht 2 nachten in het 3* 

Comfort Hotel Grand Central, gelegen naast het centraal station van 

Oslo.

Programma
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Dag 4 - Verblijf in Oslo

Vrije dag in de hoofdstad van Noorwegen. Deze vriendelijke stad 

biedt een breed scala aan activiteiten - zowel voor zonnige als 

regenachtige dagen. Een wandeling langs de beroemde Karl Johans 

Gate en door het schitterende Vigeland Park wordt aanbevolen. 

Ook een bezoek aan het moderne operagebouw mag niet ontbre-

ken. Houdt u van musea dan is een bezoek aan het museumeiland 

Bygdøya ook zeer de moeite waarde. Hier vindt u beroemde musea 

als het Munch-, Viking- en Kontikimuseum.

 

Dag 5 - Oslo - Trondheim

Vandaag reist u per trein, via de beroemde Dovre Spoorlijn, in 

ongeveer 7 uur naar Trondheim, de voormalige hoofdstad van 

Noorwegen. De trein rijdt door het legendarische Gudbrandsdal en 

langs het prachtige Dovrefjell-gebergte. Met een beetje geluk vangt 

u een glimp op van een kudde rendieren of muskusos. U overnacht 2 

nachten in het 4* Clarion Hotel Trondheim. 

Dag 6 - Vrije dag in Trondheim

Vrije dag voor sightseeing in Trondheim. Een bezoek aan de middel-

eeuwse Nidaros-kathedraal is hier een must. Deze kathedraal wordt 

gezien als de belangrijkste en meest noordelijk gelegen gotische 

kathedraal van Noorwegen. Vele Noorse koningen werden hier 

gekroond. Trondheim is tegenwoordig een populaire studentenstad, 

bijna 30.000 studenten geven de stad een levendige sfeer.

Dag 7 - Cruise van Trondheim naar Bergen met Havila Kystruten

Na een vroeg ontbijt transfer op eigen gelegenheid naar de haven 

van Trondheim. Rond 09.45 uur vertrekt uw 2-daagse cruise naar 

Bergen aan boord van de moderne schepen van Havila Kystruten. 

Als u vertrekt uit de haven van Trondheim vaart u door het Trond-

heimfjord naar zee. Indien gewenst kunt u vandaag deelnemen aan 

de optionele excursie per touringcar langs de ‘Atlantic Road’. Deze 

bezienswaardige en kronkelige weg loopt van eilandje naar eilandje. 

U heeft een continu uitzicht op de Atlantische Oceaan. Wie weet 

ziet u nog walvissen zwemmen en zeehonden op de rotsen liggen.  

Programma
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Dag 8 -  Vervolg cruise en aankomst in Bergen 

U vaart langs een divers kustlandschap en passeert vele pittoresk 

gelegen kleine eilandjes.Uiteindelijk komt u om 14.30 uur (onder 

voorbehoud van wijzigingen) aan in Bergen. Bij aankomst gaat u 

op eigen gelegenheid naar uw hotel, het 4* Hotel Zander K. Hier 

verblijft u nog 1 nacht.

Dag 9 - Vertrek naar Amsterdam

Ontbijt in het hotel. De rest van de ochtend en begin van de middag 

zijn ter vrije besteding. In de middag gaat u op eigen gelegenheid 

naar de luchthaven van Bergen voor uw vlucht 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 in 3- en 4- sterren hotels. U verblijf in standaard kamers m.u.v. het Fretheim hotel. Hier overnacht u in een 

kamer met balkon of uitgang naar de tuin. Hogere categorie kamers zijn op aanvraag. Indien deze hotels niet beschikbaar zijn bieden 

wij een alternatief aan.  

 

- 2 overnachtingen in het Design hotel Zander K in Bergen  

- 1 overnachting in het Fretheim hotel in Fläm 

- 2 overnachtingen in het Comfort hotel Grand Central in Oslo 

- 2 overnachtingen in het Clarion hotel in Trondheim  

 

Bergen, Zander K hotel 4* 

Het moderne Zander K Hotel ligt direct naast het station in het centrum van de stad Bergen. Dit designhotel hotel heeft een eigen fit-

nessruimte, gratis WiFi, een wijnbar en een restaurant en u kunt gebruik maken van de leenfietsen (gratis). De haven ligt op 1,5 km. Alle 

moderne kamers zijn voorzien van een flatscreen-tv en badkamer met douche. 

 

Flåm, Fretheim hotel 4* 

Op 5 minuten lopen van het station van Flåm bevindt zich het 4* Fretheim hotel. Het hotel is gevestigd in een 19e-eeuws herenhuis en 

ligt op 200 meter van de Aurlandsfjord. In het restaurant worden voornamelijk Noorse gerechten geserveerd. Verder beschikt het hotel 

over een mooi terras, gezellige bar, lobbybar, café en een bibliotheek met open haard en antiek meubilair. Geen enkele van de sfeelvol 

ingerichte kamers zijn hetzelfde. Wel beschikken ze allemaal over een zithoek, koffie- en thee faciliteiten en eigen badkamer. Het vrien-

delijke personeel informeert u graag over de activiteiten in de schitterende omgeving van het hotel. 

 

Oslo, Comfort Grand Central hotel 3* 

Dit trendy 3* hotel is gevestigd in één van de vleugels van het centraal station van Oslo. Het hotel ligt in het hart van de stad in de 

gezellige wijk Bjorvika waar u veel restaurants, bars en winkels vindt. De beroemde hoofdstraat Karl Johans Gate ligt op slechts 100 

meter afstand. In slechts 5 minuten wandelt u naar het Oslofjord en het operahuis. Alle kamers zijn modern ingericht en voorzien van 

alle gemakken waaronder gratis WiFi, flat screen TV en eigen badkamer met douche. Veel kamers geven uitzicht op het Operahuis, het 

Jernbanetorget plein of het Oslofjord. 

 

Trondheim, Clarion Hotel 4* 

Dit moderne hotel ligt op het eiland Brattøra, vlakbij de haven. Het stadscentrum is via een voetgangersburg makkelijk te bereiken. De 

kamers hebben uitzicht op het Trondheim-fjord of de stad, zijn modern ingericht en voorzien van alle moderne gemakken inclusief een 

eigen badkamer. Vanuit de skybar, Kitchen & Table, op de 9e verdieping heeft u een schitterend uitzicht over het Trondheim-fjord. In 

het restaurant The Livingroom geniet u van heerlijke gerechten. Het is 5 minuten lopen naar het centraal station. De beroemde kathe-

draal van Nidaros bevindt zich op 2 km afstand van Clarion Hotel Trondheim.
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Reisinformatie

Praktische informatie over uw cruise 

De compleet nieuwe schepen van Havila worden vanaf januari 2021 in de vaart genomen. Het zijn de milieuvriendelijkste cruiseschepen 

die langs de Noorse kust varen tussen Kirkeness en Bergen. Het moderne interieur is geïnspireerd op de zee, lucht, bergen en gletsjers 

van Noorwegen. Vanuit comfortabele loungestoelen op het observatiedek met glazen plafond, kunt u heerlijk genieten van het 

schitterende uitzicht. De schepen beschikken over 2 restaurants, waar voornamelijk lokale gerechten geserveerd worden. Naast de 

gezellige bar vindt u aan boord verschillende winkels, een sportschool en een promenadedek met ligstoelen, jacuzzi en sauna. 

U kunt kiezen uit verschillende typen luxe binnen- en buitenhutten en suites. De schepen zijn gebouwd in 2020 hebben een lengte van 

121 meter, bieden plaats aan maximaal 650 passagiers verspreid over 179 hutten. 

 

Accommodatie aan boord 

Alle modern ingerichte hutten beschikken over gratis WIFI, USB aansluitingen, televisie en kledingkasten en zijn toegankelijk voor 

rolstoelen. 

 

Binnenhutten 

Binnenhut zonder raam  

Dit zijn hutten voor 2-4 personen (16-18 m²) met twee beneden- en twee bovenbedden en een bank/slaapbank. De hut is voorzien van 

een tv, bureau, koelkast, koffie- en theefaciliteiten, een grote kledingkast en een eigen badkamer met douche en toilet. Deze hut is er 

ook voor 2 personen (10 m²). U heeft dan 2 losse benedenbedden.  

Korting op de reissom op aanvraag. 

 

Seaview hutten 

Seaview Superior (aangeboden in het arrangement) 

De standaard hut (2 - 4 personen) is voorzien van een groot raam met uitzicht op de natuur. Deze hut (15 m²) beschikt over een twee- 

persoonsbed of 2 losse bedden en een bank/slaapbank (voor 2 personen). De hut is voorzien van een tv, bureau, koelkast, koffie- en 

theefaciliteiten, een grote kledingkast en een eigen badkamer met douche en toilet. 

 

Op de langere routes is het mogelijk om te verblijven in de volgende categorie hutten: 

 

Seaview - Deluxe hut 

Deze hutten zijn gemiddeld 30 m². De bezetting is voor maximaal 2 - 4 personen. De Seaview Deluxe hut heeft naast een bank/slaap-

bank ook een tweepersoonsbed. De hut is voorzien van een groot raam, een tv, bureau, koelkast, koffie- en theefaciliteiten, een grote 

kledingkast en een eigen badkamer met douche en toilet. Deze hutten bevinden zich op dek 5 (op het achtersteven) en op dek 7 (voor-

aan). 

Toeslag op aanvraag.



9

Reisinformatie

Seaview - Superior en Panoramic Deluxe 

Deze hutten (30 m²) beschikken over grote ramen (plafond tot vloer) en bevinden zich op dek 7 aan de voorkant van het het schip. De 

hut biedt plaats voor 2 personen en heeft een tweepersoonsbed. Verder is er een tv, bureau, salontafel, koelkast, koffie- en theefacili-

teiten, een grote kledingkast en een eigen badkamer met douche en toilet. 

Toeslag op aanvraag 

 

Seaview - Deluxe met Balkon 

Deze hutten (21,5 m²) bevinden zich op de bovenste dekken van het schip en hebben kamerhoge (plafond tot vloer) ramen. Het balkon 

is 6 m². Deze hut is voor maximaal 2 - 4 personen en beschikt over een tweepersoonsbed en een bank/slaapbank. De hut is voorzien van 

een tv, bureau, salontafel, koelkast, koffie- en theefaciliteiten, een grote kledingkast en een eigen badkamer met douche en toilet. 

Toeslag op aanvraag 

 

Junior Suite met balkon 

Deze hutten beschikken over een eigen balkon (6-9 m²). De suite (22-25 m²) is door een halve muur verdeeld in 2 kamers, een woon-

kamer en een slaapkamer. De ramen zijn kamerhoog (plafond tot vloer) voor een prachtig uitzicht. In de hut is plaats voor maximaal 4 

personen. Badjas en slippers, welkomstpakket en ontbijt in het hoofdrestaurant of à la carte zijn inbegrepen in de kamerprijs.  

 

De hutten beschikken over een apart tweepersoonsbed en fauteuil, tv, 2 kledingkasten, koelkast, koffie- en theefaciliteiten, bureau 

met stoel, een bank/slaapbank met tafel en een eigen badkamer met toilet.  

Toeslag op aanvraag 

 

Lighthouse Suite 

Op het schip bevinden zich slechts twee Lighthouse Suites (45 m²) met eigen balkon (15 m²) met jacuzzi. De suite is voor maximaal 2 

personen. In de aparte slaapkamer staat een extra groot 2-persoonsbed. De woonkamer is uitgerust met een zithoek met ruime bank 

en aparte eetkamer, een koelkast, tv en koffie en theefaciliteiten. De badkamer heeft zowel een douche als een ligbad. Bij een verblijf 

in een Lighthouse Suite, kunt u kiezen uit een ontbijtbuffet in het hoofdrestaurant of in het à-la-carterestaurant. Dit geldt ook voor het 

diner en afhankelijk van het seizoen ook voor de lunch. Badjassen en slippers zijn natuurlijk inbegrepen. De minibar is gratis en wordt 

dagelijks bijgevuld. 

Toeslag op aanvraag
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Reissom vanaf 2.498,- per persoon, gebaseerd op een Superior Seaview Buitenhut aan boord van Havila Voyages en een 

verblijf in standaard hotelkamers. 

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

mogelijkheden. De prijs is gebaseerd op een Superior Seaview buitenhut aan boord van het Havila cruiseschip. Op deze route is het 

helaas niet mogelijk om te upgraden naar een hogere categorie hut.  

Toeslagen

Toeslag tweepersoonskamer voor alleengebruik: v.a. 1.200,- p.p. 

Toeslag excursie Havila cruise dag 7: op aanvraag 

Vertrekdata 2023 - prijzen per persoon

1, 3, 6, 9, 12, 14, 17, 20, 23, 25, 28, 31 mei   v.a. 2.498,-  

3, 5, 8, 11, 14, 16, 19, 22, 25, 27, 30 juni  v.a. 2.498,- 

3, 6, 8, 11, 14, 17, 19, 21, 24, 28, 30 juli   v.a. 2.498,- 

2, 5, 8, 10, 13, 16, 19, 21, 24, 27, 30 augustus  v.a. 2.498,- 

1, 4, 7, 10, 12, 15, 18, 21, 23 september  v.a. 2.498,- 

 

Vertrekdata: diverse data in 2023

Reisduur: 9 dagen

Trein: Bergen Spoorlijn en Flåmsbana 

Vertrek & reissom
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• KLM retour vlucht Amsterdam – Bergen in economy class (inclusief 1 stuk bagage)

• Luchthavenbelasting en brandstoftoeslagen t.w.v € 85

• 5 hotelovernachtingen op basis van genoemde 4* hotels (of gelijkwaardig) inclusief ontbijt. Verblijf 

in standaard kamers m.u.v. het Fretheim hotel. Hier verblijft u in een kamer met balkon of uitgang 

naar de tuin

• 2 hotelovernachtingen op basis van genoemde 3* hotel in Oslo, inclusief ontbijt. Verblijf in stan-

daard kamer 

• 1 nacht in een standaard 2-persoons Seaview Superior tijdens de Havila cruise, inclusief ontbijt

• Entreebewijs Fløibahnen in Bergen 

• Treinreis Oslo - Trondheim, 2e klasse 

• Treinreis met Flåmsbahn, 2e klasse

• Treinreis met Bergenbahn, 2e klasse

• Fjordencruise Næroyfjord en Aurlandsfjord 

* 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 • Excursie aan boord van Havila • 

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


