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Zuidelijk Noorwegen per trein 

Geniet van een veelzijdige 9-daagse kleinschalige groepsreis per trein. Onze Nederlandse tourleader 

zorgt ervoor dat het u tijdens de reis aan niets ontbreekt. Samen bezoekt u bezienswaardige steden, 

verbonden door beroemde spoortrajecten en maakt u schitterende fjordcruises. U zult versteld staan 

van de schoonheid van Zuidelijk Noorwegen.

Vanuit Amsterdam vliegt u rechtstreeks naar Oslo. Vervolgens 

reist u verder per trein over de beroemde Bergen-spoorlijn naar 

Myrdal. De Bergen-spoorlijn (Bergensbanen) wordt door kenners 

beschreven als één van de hoogst gelegen spoorlijnen van Europa. 

U doorkruist een wild en onherbergzaam gebied. In Myrdal wordt 

overgestapt op een andere bijzondere spoorlijn, de Flåmsbanen. 

Dit traject loopt dwars door de natuur en wordt gezien als één van 

de steilste spoorlijnen van Europa. De eindbestemming is Flåm, 

pittoresk gelegen aan de Aurlandsfjord. U vervolgt uw reis met 

een schitterende cruise over de Aurlands- en Naeroyfjord (UNESCO 

Werelderfgoed). Vanuit Gudvangen reist u per bus en trein naar het 

kleurrijke Bergen. De ferry neemt u via een mooie zeeroute mee 

naar Stavanger. Onderweg geniet u van prachtige vergezichten. De 

gezellige stad Stavanger ligt aan de Lysefjord. Natuurlijk staat ook 

hier een Lysefjord cruise op het programma. Uw reis eindigt uitein-

delijk weer in Oslo.
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Dag 1 – Aankomst Oslo 

Ontmoeting met uw tourleader op de luchthaven en vervolgens 

vliegt u met KLM vanuit Amsterdam rechtstreeks naar Oslo. Bij 

aankomst volgt de transfer naar uw hotel en heeft u de rest van de 

middag ter vrije besteding. Onze tourleader adviseert u graag over 

de verschillende bezienswaardigheden. Deze vriendelijke stad biedt 

een breed scala aan activiteiten - zowel voor zonnige als regenach-

tige 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 ontbreken. Houdt 

u van musea? Bezoek dan het museumeiland Bygdøya. Hier vindt 

u beroemde musea als het Munch-, Viking- en Kontikimuseum. U 

verblijft 2 nachten in het 4* Clarion hotel the Hub, gelegen op 100 

meter van het station van Oslo. ’s Avonds wordt er een diner geser-

veerd in het hotel.  (-/-/D)

Dag 2 -  Oslo 

Na het ontbijt wordt u opgehaald voor een 3 uur durende stadstour 

onder begeleiding van een Engelssprekende gids. De lunch en de 

rest van de middag is op eigen gelegenheid. U ontvangt van ons 

een Visit Oslo Pass. Hiermee heeft u gratis toegang tot musea en 

bezienswaardigheden, gratis openbaar vervoer en krijgt u korting 

op excursies en aangesloten restaurants. Diner wordt geserveerd 

in het hotel. (O/-/D)

Dag 3 -  Oslo - Flåm, per Bergensbanen en de Flåm-Spoorlijn

Na een vroeg ontbijt wandelt u naar het station voor een schitteren-

de treinreis met de beroemde Bergen-Spoorlijn (de Bergensbanen) 

naar Myrdal. 

Hier stapt u over op de legendarische Flåm-Spoorlijn voor een 

bijzondere treinreis naar Flåm, een klein dorpje, pittoresk gelegen 

aan het einde van de Aurlandsfjord. U verblijft 1 nacht in het 

4* Fretheim Hotel. Uw bagage wordt apart van uw hotel in Oslo 

naar uw hotel in Flåm vervoerd. Voor onderweg ontvangt u een 

uitgebreid lunchpakket. 

De avond staat in het teken van een bijzonder diner in het restau-

rant van de lokale bierbrouwerij, de Eegir Brouwerij. Geniet van 

lokale specialiteiten in combinatie met bijbehorende lokale bieren. 

Natuurlijk is het altijd mogelijk om het bier te vervangen door wijn 

of andere dranken. (O/L/D)  

Bergensbanen is de spoorverbinding tussen Oslo en Bergen. Het is 

een van de meest spectaculaire treinreizen ter wereld. Het wordt 

door kenners beschreven als de hoogstgelegen spoorlijn van Europa 

die ook nog eens door een wild en uiterst onherbergzaam gebied 

loopt. Dit wonder van 500 km technisch vernuft werd aangelegd 

tussen 1875 en 1900 en telt ruim 180 tunnels en 300 bruggen die 

met de hand zijn uitgehouwen uit het harde gneiss gesteente. Het 

bergstation Finse is met 1222m het hoogst gelegen punt op deze 

schitterende tocht met indrukwekkende bergmassieven, oeroude 

watervallen en valleien die met de seizoenen meekleuren.

Flåmsbana is de naam van de adembenemende spoorverbinding 

tussen Myrdal en Flåm. Deze spoorlijn is één van de steilste spoor-

trajecten ter wereld, met een stijging van ± 865 meter over 20 

kilometer lengte.

Programma
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Dag 4 -  Flåm – Bergen, per Bergensbanen en fjord cruise

De dag begint met een schitterende cruise over de Aurlandsfjord / 

Naeroyfjord (UNESCO Werelderfgoed). Vanuit Gudvangen reist u 

per touringcar via de Naeroydalen-vallei, met charmante dorpjes 

en een prachtig landschap, naar Voss. In Voss geniet u van een 

lunchbuffet voordat u met de Bergen-Spoorlijn doorreist naar 

Bergen, waar u 2 nachten verblijft in het 4* designhotel Zander K. 

Dit hotel ligt naast het station. Ook vandaag wordt uw bagage 

apart vervoerd vanaf het Fretheim hotel in Flåm naar het Zander K 

hotel in Bergen. Diner in het hotel. (O/L/D)

Dag 5  - Bergen 

De ochtend staat in het teken van een 3 uur durende stadexcursie 

onder begeleiding van een lokale gids. Lunch en de middag zijn ter 

vrije besteding. Ga op ontdekkingstocht door deze bijzondere stad. 

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 geniet u een schitterend panoramisch 

uitzicht over de stad en omgeving. (O/-/D)

Dag 6 -  Bergen - Stavanger

Na het ontbijt volgt de transfer naar de haven van Bergen. Hiervan-

daan (vertrek 13.30 uur) reist u per Fjord Line Ferry via een prach-

tige zeeroute naar Stavanger. De reis duurt ongeveer 5,5 uur. Tijd 

genoeg om te genieten van een heerlijke maaltijd (eigen kosten) in 

één van de restaurants, terwijl u het uitzicht op zee en de Noorse 

kustlijn bewondert. 

U reist aan boord van het schip MS Stavangerfjord of MS Bergens-

fjord: de eerste twee ferry’s ter wereld die geheel door groene 

brandstof worden aangedreven. Om 19.00 uur komt u aan in de 

haven van Risavika en volgt de transfer naar het 4* Thon Hotel 

Stavanger, waar u 2 nachten verblijft. Bij aankomst wordt het diner 

geserveerd in het hotel (O/-/D). 

Dag 7 - Stavanger 

Vandaag maakt u een 3 uur durende cruise over het Lysefjord. 

Lunch en de rest van de dag ter vrije besteding om de stad te 

verkennen. Stavanger wordt omgeven door schitterende fjorden, 

bergen en witte zandstranden. Slenter door de oude stad, Gamle 

Stavanger. Bezoek de haven en ga winkelen in de bekende straat 

Ovre Holmegate met zijn kleurrijke huisjes, winkeltjes en vele eet-

gelegenheden. In Stavanger vindt u ook de oudste kathedraal van 

Noorwegen, daterend uit de 12e eeuw. Bent u geïnteresseerd in 

musea? Dan kunt u hier uw hart ophalen. (O/-/D)

Dag 8 - Stavanger – Oslo

Vandaag reist u per trein van Stavanger naar Oslo. Een treinreis 

van ongeveer 7,5 uur. U ontvangt een lunchpakket voor tijdens 

uw treinreis. Na aankomst in Oslo transfer naar het Scandic 

Holmenkollen Park, gelegen bij de Skischans Holmenkollen. 

’s Avonds is het afscheidsdiner in het hotel (O/-/D) 

Dag 9 - Oslo - Amsterdam

In de loop van de ochtend vertrekt u naar de luchthaven, 

waarvandaan u om 14.15 uur terug vliegt naar Amsterdam. (O/-/-)

Programma
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Bergen Spoorlijn en Flåm Spoorlijn

De Flåm Spoorlijn (Flåmbana) is een zijtak van de Bergen Spoorlijn 

(overstap Myrdal) en brengt zijn passagiers op een reis van 20 

kilometer over één 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, met sneeuw 

bedekte bergtoppen en in de verte pittoresk gelegen boerderijen. 

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 meter).
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Reisinformatie

Uw hotels

Tijdens deze reis verblijft u in 4- sterren hotels. 

Oslo, Clarion Hotel the Hub 4*

Dit moderne hotel ligt op 100 meter van de Johans Gate en het centraal station. In het hotel bevindt zich een sauna, zwembad en het hotel 

heeft een eigen stadstuin (the Grow Hub). Alle kamers zijn modern ingericht en voorzien van airconditioning, eigen badkamer met toilet 

en koffie- en theefaciliteiten. In het à-la-carterestaurant Norda kunt u een keuze maken uit Scandinavisch geïnspireerde specialiteiten en 

duurzame gerechten, bereid door de beroemde chef-kok Marcus Samuelsson. In de zomer is het terras een leuke plek om ‘s middags koffie 

en ‘s avonds cocktails te drinken

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, gezellig bar, lobbybar, café en een bibliotheek met open haard en antiek meubilair. Geen enkele van de sfeervol ingerichte 

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

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

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 

fitnessruimte, 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.

Stavanger, Thon Hotel Stavanger 4*

Het Thon Hotel Stavanger ligt op een paar minuten lopen van het station van Stavanger. De kamers beschikken over moderne faciliteiten. 

Het centrum met diverse restaurants bevindt zich op loopafstand van het hotel. 

Oslo, Scandic Holmenkollen Park 4*

Dit onlangs gerenoveerde hotel ligt buiten het centrum van Oslo, naast de beroemde Holmenkollen Skischans van Oslo. 

Het hotel is gelegen op 350 meter boven zeespiegel, zodat u een prachtig uitzicht heeft over de stad en de fjord. Alle kamers zijn 

voorzien van moderne gemakken.
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Reissom vanaf 3.598,- per persoon, gebaseerd op hotelovernachtingen in een 4-sterrenhotel en een verblijf in een gedeelde 

tweepersoonskamer. 

Het minimum aantal deelnemers aan deze reis is 15, het maximum 25. Tijdens deze reis wordt veel gelopen; u dient goed ter been te zijn.

Toeslagen: 

Toeslag tweepersoonskamer voor alleengebruik: v.a. 798,-

Vertrekdata: 29 juni en 4 augustus 2023  

Reisduur: 9 dagen

Trein: Bergen Spoorlijn en Flåm Spoorlijn

Prijsinformatie
Zuidelijk Noorwegen per trein
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• KLM retour vlucht Amsterdam - Oslo in economy class, inclusief 1 stuk ruimbagage

• Huidige luchthavenbelasting en brandstofheffingen 

• 8 hotelovernachtingen op basis van 4* hotels

• 8 x ontbijt en 7 x diner (3-gangen diner of buffet)

• 1 x diner (Viking plank) incl. bijbehorende bieren in de Eegir Brouwerij op dag 3

• 2 x lunch

• Treinreizen Oslo - Myrdal en Voss - Bergen in 2e klas

• Treinreis met Flåm-spoorlijn in 2e klas

• Alle excursies volgens programma onder begeleiding van Engelssprekende lokale gids

• Alle transfers volgens programma

• Aparte bagage transfer van hotel in Oslo naar hotel in Flåm en van hotel in Flåm naar hotel in Bergen

• Aparte bagage transfer van hotel Stavanger naar Station Stavanger en van station Oslo naar hotel Olso

• Ferry Bergen - Stavanger

• Begeleiding Nederlandse tourmanager gedurende de hele reis 

Niet inbegrepen: Overige maaltijden en dranken • Fooien en uitgaven van persoonlijke aard • ANVR Boekingskosten € 30,- per boeking 

• Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking en SGR consumentenbijdrage € 5,- p.p. • Reis- en/of annuleringsverzekering (Desgewenst door Incento af te sluiten)

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


