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Voorwoord 
Voor het practicum Travel Management uit onze opleiding Toerisme en Recreatiemanagement 

hebben wij deze reis samengesteld. Wij hebben bewust gekozen voor een combinatiereis (vliegtuig 

en bus) omdat we onze deelnemers het ruige Noorwegen zelf zo veel mogelijk willen laten 

ontdekken en dus niet al te veel tijd willen spenderen aan de heen- en terugreis. Wij focussen ons op 

de doelgroep jongeren tussen de 20 en 25 jaar. Aangezien wij zelf tot deze doelgroep behoren, 

kunnen we onze activiteiten beter afstellen aan de wensen van onze deelnemers.  

Wij hebben bij het maken van deze autocarreis ons zodanig gefocust op het avontuurlijke omdat wij 

dit enerzijds belangrijk vinden en anderzijds omdat er veel hoogtepunten zijn, zowel letterlijk als 

figuurlijk! We gaan van steden naar fjorden door de ongerepte natuur en zo veel meer! Deze reis zou 

doorgaan van 7 tot en met 14 september 2021. We kiezen voor deze periode aangezien deze buiten 

het hoogseizoen valt en bovendien is Noorwegen op zich al een dure bestemming. Groepsgevoel is 

voor ons ook een zeer belangrijke factor. Hier spelen wij op in door op de eerste en laatste dag een 

leuke groepsactiviteit te organiseren. Gedurende de reis hebben we voor een gezonde mix gezorgd 

van vrije tijd en begeleide activiteiten.  

 

Figuur 1: Voringfossen1 

 
 

 
1 Alles Over Noorwegen. (2020). De Voringfossen waterval wandeling - Tips & meer [Foto]. Alles Over Noorwegen. Geraadpleegd van 

https://allesovernoorwegen.nl/voringfossen/ 

 

https://allesovernoorwegen.nl/voringfossen/
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Inleiding 
Onze reis wordt gekenmerkt om zijn avontuurlijke karakter, bloedstollende activiteiten en prachtige 

landschappen. Naast de geweldige activiteiten, is de busreis een avontuur op zich. Vandaar ook de 

naam ‘Noorwegen anders actief’. We rijden langs magnifieke fjorden en bergen, klimmen ons een 

weg naar de meest ver gelegen hoeken, rijden naar de mooiste gletsjer, banen ons een weg door de 

kleurrijkste grot, etc.  

De eerste dag verrijken we het groepsgevoel met een leuk stadsspel en krijgen we de gelegenheid 

om de hoofdstad met zijn overvloed aan architectuur, musea en monumenten te verkennen. De dag 

nadien amuseren we ons in een hoogtepark, waarna we doorrijden naar het prachtige Andalsnes, 

waar we ons te goed doen aan een lekkere barbecue. Op dag 3 vertrekken we op de scenic route 

naar Langvatnet waar het uitzicht oogverblindend is. Na een bezoek aan de beroemde 

Briksdalsbreen-gletsjer, rijden we verder naar de camping. 

 Op dag 4 worden we iets avontuurlijker. Nu krijg je de mogelijkheid om je van je dapperste kant te 

laten zien op een steile Via-Ferrata, of kan je van het prachtige uitzicht genieten wanneer je met de 

Skylift naar Hoven gaat voor een wandeling. Zeker weten een onvergetelijke ervaring. Als je dacht dat 

dag 4 al goed was, dan wordt dag 5 nog beter. Hier hebben we weer 2 geweldige keuze-activiteiten 

in petto. Diegene die vol zitten met adrenaline kunnen vanuit Flam met één van de meest 

toeristische treintjes ter wereld richting Myrdal rijden. In Vatnahalsen stappen we uit waar we 

onmiddellijk de volgende topper kunnen doen, de Flam zipline. Met snelheden van 100km/u scheur 

je naar beneden. Vervolgens rijd je met een MTB terug richting Flam. De andere groep die het liever 

iets rustiger aan wil doen, kan gaan kajakken op het Aurlandsfjord. Na deze avontuurlijke 

voormiddag, bezoeken we een authentiek viking dorp, waar we in de voetsporen treden van onze 

avontuurlijke voorouders. Als dit nog niet genoeg was, rijden we via het Naerofjord naar de Magic 

White Caves. Zoals de naam al zegt, krijg je hier een magische beleving. We eindigen deze 

fantastische dag in Bergen.  

Op dag 6 komen we aan het hoogtepunt van onze reis, de beruchte Trolltunga! We genieten van een 

2-daagse trektocht naar één van de meest iconische plekken in Noorwegen. Op de top geniet men 

van een panoramisch uitzicht over de fjorden heen. Ooit al eens willen overnachten at the edge of 

world? Wij maken uw droom waar! Op dag 7 moet iedereen vroeg uit de veren voor nog een laatste 

spektakel alvorens we terug naar beneden wandelen. Vervolgens rijden we naar Eidfjord. Iets wat wij 

als organisatoren heel belangrijk vinden, en toch meermaals aan bod komt gedurende de reis zijn de 

verschillende keuzeactiviteiten, zodat er voor ieder wat wils is. Zo kan je op de voorlaatste dag kiezen 

tussen uitrusten in het hotel, een bezoek aan de mooiste watervallen van Noorwegen ‘De 

Voringfossen’ , en diegenen die nog eens een laatste adrenaline kick willen ervaren kunnen de White 

Water Jump doen. Op het laatste avondmaal nemen we afscheid van de Noorse keuken met nog 

enkele lokale specialiteiten. In de avond hebben we nog een leuke apotheose als afsluiter van deze 

onvergetelijke reis. Dag 8 rijden we via een scenic route naar Oslo, waar we het vliegtuig huiswaarts 

nemen.      
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Draaiboek 

Dag 1 - 7 September 2021 
10:55  Opstijgen Brussel 

 
 

 

12:55 Landen in Oslo   

13:00-
14:00 

Bagage afhalen en lunch kopen  

14:00 Flytoget airport express naar Oslo Centraal  

14:20 Aankomst Oslo Centraal, wandelen naar hotel  

14:30 Aankomst in First Hotel Millenium, inchecken en bagage afzetten  

15:00 Stadspel Oslo met App (groepjes van 5), 2 uur + vrije tijd  

19:00 Avond eten Tuk Tuk Thai restaurant  

20:45 Uitgaan in Grønland (20min stappen) of Grunerløkka (40 min 
stappen) of verder stad ontdekken 

 

... Overnachting in First Hotel Millennium  
Dag 2 – 8 September 2021 

Uur Activiteit  

8:30 Ontbijt hotel  
9:15 Vertrek First Hotel Millenium naar Helgøya Klatrepark AS 164 km 
11:15 Aankomst Hamar hoogtepark  
12:45 Middageten in hoogtepark, gemaakt in het hotel  
14:30 Vertrek vanuit hoogtepark naar Jetta Cafetaria  200km 
17:20 Jetta Cafetaria, deelnemers kunnen hier iets drinken, eten, naar 

toilet gaan,… (rust chauffeur)  
 

17:50 Vertrek naar winkel Andalsnes 117km 
19:30 Aankomst winkel Andalsnes, inkopen doen voor barbecue + 

ontbijt  
 

20:00 Vertrek naar Camping 1.8km 
20:05 BBQ + slapen camping   
... Chauffeur rijdt na de BBQ nog naar Andalsnes hostel 1.5km 

Dag 3 - 9 September 2021 
8:45 Ontbijt, gehaald de vorige dag  
09:30 Vertrek Scenic route van Sogge bru naar Langvatnet, chauffeur 

komt van zijn hostel om ons op te halen 
1.5km  

9:45 Aankomst Trolstigen, The Trolls Path Viewpoint,30 min vrij 15km 
10:15 Vertrek naar Gudbrandsjuvet  20km 
10:35 Aankomst Gudbrandsjuvet  
10:40 Vertrek naar Beautiful River 6km 
10:45 Aankomst Beautfiul River  
10:50 Vertrek naar Ornesvingen 35km 
12:00 Aankomst Ornesvingen  
12:05 Vertrek naar Geiranger 7km 
12:15 Aankomst Geiranger, lunch + vrije tijd  
13:35 Vertrek naar Jostedalsbreen Nasjonalparksenter 55km 
14:35 Aankomst Jostedalsbreen Nasjonalparksenter + bezoeken  
14:55 Vertrek naar Briksdalsbreen Parking Lot for Buses 59km 
16:00 Trolcar naar gletsjer   
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17:25 Vertrek naar Lo-Vik Camping 27.6 km 
18:10 Aankomst camping  
19:20 Vertrek naar Butikk Sunde-Kiosken 4.9km 
19:30 Avondeten Butikk Sunde-Kiosken Hamburgers/vleesjes  
20:45 Vertrek terug naar Lo-Vik Camping 4.9km 

Dag 4 - 10 September 2021 
Groep 1 

Groep 2  

Uur Activiteit  
8:00 Ontbijt groep 1 in Loen  
8:45 Vertrek naar park Via Ferrata park (groep 1) 1.3km 
8:52 Aankomst Via Ferrata park (groep 1)  
9:00  Vertrek ferrata met gids  
9:00 Chauffeur rijdt terug naar camping 1.3km 
9:30 Ontbijt groep 2   
10:15 Vertrek naar Loen skylift (groep 2) 1.2km 
10:20 Aankomst Loen Skylift  
10:20 Chauffeur rijdt terug naar camping 1.2km 
10:30 Lift naar Hoven  
10:35 Aankomst Hoven  
10:40 Vertrek wandeling  
14:00 Einde wandeling, halfuur vrij wachten op de andere groep  
14:45 Verwachte aankomst groep 1  
15:00 Loen Skylift naar beneden, chauffeur wacht ons daar op 1.2km 
15:15 Vertrek richting Flam 200km 
19:00 Verwachte aankomst Flam  
Rest van 
 de avond 

Vrije keuze, slapen Hostel Flam  

Dag 5 - 11 September 2021 
Groep 1 

Groep 2 

Uur Activiteit  
9:00 Ontbijt Groep 1  
9:45  Verzamelen Groep 1 Kayak  500m 
10:00 Vetrek Kayaktocht 3u  
10:00 Ontbijt Groep 2   
10:55 Vertrek groep 2 naar Flam Railway  270m 
11:05 Vertrek Flam Railway  
11:55 Aankomst Vatnahalsen  
12:00-
13:30 

Zipline en fietsen groep 2  

13:00 Aankomst Groep 1 terug in Flam  
13:30 Aankomst Groep 2 + Vertrek naar Viking Village 19km 
13:50 Viking Village Lunch + guided tour(45min)   
15:50 Vertrek naar The Magic White Caves 8km 
+-16:00 Aankomst + bezoek The Magic White Caves  
16:50 Vertrek Naar Bergen 137 km 
+-19:00 Verwachte aankomst in Bergen  
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Rest van 
de avond 

Vrije keuze, opties worden toegevoegd  

… Overnachting in Hotel Augustin  
Dag 6 - 12 September 2021 

Uur Activiteit  
7:45 Ontbijt   
8:30 Vertrek naar Tyssedal supermarkt 141 km 
11:40 Inkopen doen (vlees BBQ + ontbijt) in Tyssedal  
12:10 Vertrek winkel naar Troltunga Upper Parking 10.6km 
12:35 Lunch aan de parking, chauffeur vertrekt naar Hotel Hardanger 16.2km 
+-19:00  Top Trolltunga   
20:00  BBQ + zonsondergang + slapen in tenten   

Dag 7- 13 September 2021 
Groep 1: rusten in hotel 

Groep 2: White Water Jump 

Groep 3: Voringfossen waterval 

Uur Activiteit  
7:00  Zonsopgang + ontbijt  
8:30 Vertrek naar beneden   
13:15 Chauffeur vertrekt uit zijn hotel naar Troltunga Upper Parking 16.2km 
+-13:30 Terug aan parking  
13:45 Chauffeur pikt groep op aan Troltunga Upper Parking + vertrek 

naar winkel 
10.6km 

14:10 Winkelen + lunch  
15:00 Vertrek naar Quality Hotel Voringfoss 64km 
16:15 Aankomst in Quality Hotel Voringfoss, inchecken en bagage 

afzetten 
 

16:45 Vertrek groep keuze White Water Jump en groep keuze 
Voringfossen bezoeken 

7.3km 

17:00 White Water Jump (optie duur +- 2,5) + rijden andere groep naar 
Voringfossen Visitor Parking 

12.3km 

17:15 Aankomst groep Voringfossen  
19:30  Iedereen vertrekt naar restaurant, mensen van het hotel gaan met 

OV, groep van White Water Jump gaat te voet, en groep 
watervallen bezoeken rijden met de autocar terug naar het 
restaurant 

12.5km 

19:45 Eten in Hardangerviddahallen  
21:45 Iedereen terug naar het hotel met de autocar 7.5km 
22:00 Quiz over de reis  
+-23:30 Slapen in Quality Hotel Voringfoss  

Dag 8 - 14 September 2021 

Uur Activiteit  
7:15 Ontbijt  
8:00 Vertrek naar luchthaven Oslo  90.6km 
9:40 Stoppen in Geilo, vrije invulling (dit telt ook als rust chauffeur)  
10:40 Vertrek uit Geilo naar Luchthaven Oslo Gardermoen, eerst 

tussendoortje opeten 
232 km 

+-14:15 Aankomst luchthaven, lunch van hotel opeten  
16:25 Vlucht Oslo naar Brussel  
18:20 Aankomst Brussel + afscheid   
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Dagomschrijving 

Dag 1 – 7 september 2021 
We verzamelen op 7 september om 8u30 op de luchthaven van Brussel Zaventem, waar een 

medewerker van onze organisatie de deelnemers opwacht om hen te begeleiden. Na een korte 

kennismaking vertrekken we op dit adembenemend avontuur! We landen in Oslo om 12u55. 

Vervolgens nemen we vanuit Oslo Gardermoen een trein richting het hotel. Hier kunnen we onze 

bagage achter laten en trekken we meteen de bruisende hoofdstad in voor een leuk stadsspel.  

In groepjes van 5 personen verkennen we de stad waarbij we de boeiendste wijken en verborgen 

juweeltjes van Oslo leren kennen. Teamwork is hier heel belangrijk, want alleen zo kan je dit spel tot 

een goed einde brengen. Enkele voorbeelden van bezienswaardigheden die je bezoekt zijn: het 

Noors parlement, het koninklijk paleis, het Frogner park, het gemeentehuis, de kathedraal van Oslo, 

Freiauret, de Uranienborgkerk en het nationaal theater. Hierna kan je zelf de culturele hoofdstad 

ontdekken.  

We spreken af voor onze eerste groepsmaaltijd in het Rice Bowl Thai Cafe om 19:00. Na het vullen 

van de maag hebben de deelnemers vrije keuze voor de rest van de avond. Diegene die willen 

kunnen het Noorse nachtleven ontdekken. Dit blijft één van de beste manieren om het groepsgevoel 

op te krikken. De twee beste uitgaansbuurten zijn Grønland en Grunerløkka. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Frogner Park2                                              Figuur 3: Oslo Skyline3 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: Oslo Opera House4                    Figuur 5: Brussels Airport5 

 
2 Tripadvisor (z.d). [Online afbeelding] Geraadpleegd op 7 apr. 21 via https://www.tripadvisor.be/Attraction_Review-g190479-d9599227-
Reviews-Frogner_Park-Oslo_Eastern_Norway.html 
3 Radissonhotels (z.d). [Online afbeelding] Geraadpleegd op 7 apr. 21 via https://www.radissonhotels.com/nl-
nl/bestemming/noorwegen/oslo 
4 Photowall (z.d). [Online afbeelding] Geraadpleegd op 7 apr. 21 via https://www.photowall.com/be-nl/oslo-opera-house-by-night-canvas 
5 Tui Fly (z.d). [Online afbeelding] Geraadpleegd op 7 April 2021 via https://www.tuifly.be/nl/luchthaven-brussel 
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Dag 2 – 8 september 2021 
Na een al dan niet korte nacht en met een kater op zak kunnen we genieten van een lekker ontbijt. 

Vandaag staat er een lange rit op het programma, maar dit wordt beloond met unieke en 

verbazingwekkende uitzichten. Is het afgelopen nacht een beetje te bont geweest? Dan kan je lekker 

uitrusten op de bus.  

Om 9u15 verzamelen we, en rijden we naar het hoogteparcours in Hamar. Ooit al eens gelijk een aap 

door de bomen willen slingeren? Dit kan, in dit prachtige klimpark. Je kan kiezen tussen 9 parcours 

van verschillend niveau, waar je naar hartenlust kan klimmen over de touwen, balken, enzovoort. In 

de middag eten we onze lunch op die we meekregen van het hotel.  

Vervolgens rijden we verder richting Andalsnes met nog een tussenstop waar we even onze benen 

kunnen strekken en een lekkere kop koffie kunnen drinken. Onze chauffeur kan hier ook even 

uitrusten. In Andalsnes aangekomen gaan we eerst naar de winkel voor de ingrediënten voor onze 

lekkere barbecue plus voor ons ontbijt de volgende dag. Na dit uitzonderlijke avondmaal kunnen 

diegene die willen nog wat na socializen met een lekker biertje of glas wijn. De andere kunnen 

vertrekken naar dromenland.   

  Figuur 6: Viewpoint Andalsnes6                                           Figuur 7: Hamar7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 3 – 9 september 2021 
Na het kraaien van de haan is het tijd om op te staan. Vandaag rijden we langs 1 van de meest 

toeristische en mooiste routes van heel Noorwegen, namelijk de National Tourist Route Trollstigen. 

Deze 104km durende route slingert ons letterlijk van links naar rechts met al zijn spectaculaire 

haarspeldbochten. Het hoogste punt bevindt zich op 858m. Deze reis is niet zomaar een gewone rit!  

Onderweg kan men genieten van het betoverende landschap met zijn uitgestrekte fjorden, 

kristalheldere meren en zo veel meer. Stop langs de route verschillende keren om van 

adembenemende uitzichten te genieten vanaf de verschillende kijkplatformen. Wil je je Instagram 

een upgrade geven? Dan is dit het moment! 

 Één van de dorpjes waar we sowieso halthouden is Geiranger. In dit knusse dorpje kunnen we 

smullen van een verse en frisse salade alvorens we doorrijden naar de Briksdal Glacier. Deze 

prachtige gletsjer is een echt schouwspel voor iedere bezoeker. Het water klettert van serieuze 

hoogte naar beneden. Met de Trollcar kunnen we tot op 10 min wandelen van de Gletsjer geraken. 

Na het bewonderen van dit prachtige fenomeen rijden we door naar de Lovik camping in Loen. Hier 

 
6 Visitromsdal(z.d.).[online afbeelding] Geraadpleegd op 7 april 2021, via https://visitromsdal.com/en/andalsnesguest/ 
7 Wikipedia(z.d.).[online afbeelding] Geraadpleegd op 7 april 2021, via https://nl.wikipedia.org/wiki/Hamar 
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kunnen we ons even settelen en een beetje rusten alvorens we naar de Buttikk Sunde-Kiosken gaan 

voor een lekkere hamburger. We kunnen deze hamburger nuttigen met een prachtig zicht over het 

Innvik fjord. Na deze niet zo gezonde maar wel lekkere maaltijd, rijden we terug naar de camping 

waar we de nacht doorbrengen.  

 

 

 

 

 

Figuur 8: Trollcar8                                                              Figuur 9: Scenic route Trollstigen9  

Dag 4 – 10 september 2021 
De kleurrijke ochtendglorie zorgt ervoor dat we weer met een goed humeur de dag kunnen 

beginnen. Vandaag staan er weer 2 topactiviteiten op het programma waar enkele records aan 

verbonden zijn. Diegene die de echte waaghals willen uithangen, kunnen de spannende en 

uitdagende Via Ferrata beklimmen. Dit is niet zomaar een klimmetje van niks! Op de route steek je 

de langste Via Ferrata brug van Europa over. Deze is maar liefst 120m lang en hangt op een 

verbazingwekkende hoogte van 160m. Voel jij ook al de kriebels in je buik? 

Ben je niet zo een adrenaline freak, dat is geen enkel probleem. Je kan ook kiezen om naar de top 

van de berg te gaan met de Loen skylift. Deze lift brengt je slechts in 5 min naar 1.011m. Gedurende 

deze rit geniet je van spectaculaire uitzichten over het magnifieke landschap. De Loen skylift is één 

van de steilste kabelbanen ter wereld. Bovenaan aangekomen kan je eerst even genieten van het 

panoramische uitzicht om vervolgens een 7,7km durende wandeling te doen. Houd je fototoestel 

alvast bij de hand! Na deze wandeling op hoge hoogte, gaan we samen met de andere groep met de 

skylift terug naar beneden. Na afloop van deze bijzondere activiteit rijden we naar de volgende 

bestemming van dit onvergetelijke avontuur! De rest van de avond krijgen onze deelnemers vrij.  

 

 

 

 

 

 

Figuur 10: Via Ferrata10                                                   Figuur 11: Loen Skylift11 

 
8 FjordNorway(z.d.).[online afbeelding] Geraadpleegd op 7 april 2021, via https://www.fjordnorway.com/things-to-do/troll-car-to-briksdal-
glacier-p5228703 
9 Forbes(z.d.).[online afbeelding] Geraadpleegd op 7 april 2021, via https://www.forbes.com/sites/davidnikel/2019/07/01/tourist-dies-
taking-photos-at-norways-iconic-trollstigen-mountain-pass/?sh=21d37f9152a5 
10 Nordfjord. (2021). Via Ferrata Loen [Foto]. Visit Norway. Geraadpleegd van https://www.visitnorway.nl/listings/via-ferrata-loen/211607/ 
11 Fjord Tours. (z.d.). Loen Skylift in Loen, Norway - Fjord Tours [Foto]. https://www.fjordtours.com/things-to-do-in-norway/sightseeing-
and-guided-tours/loen-skylift/. Geraadpleegd van https://www.fjordtours.com/things-to-do-in-norway/sightseeing-and-guided-tours/loen-
skylift/ 

https://www.visitnorway.nl/listings/via-ferrata-loen/211607/
https://www.fjordtours.com/things-to-do-in-norway/sightseeing-and-guided-tours/loen-skylift/
https://www.fjordtours.com/things-to-do-in-norway/sightseeing-and-guided-tours/loen-skylift/
https://www.fjordtours.com/things-to-do-in-norway/sightseeing-and-guided-tours/loen-skylift/
https://www.fjordtours.com/things-to-do-in-norway/sightseeing-and-guided-tours/loen-skylift/
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Dag 5 – 11 september 2021 
Na een goede nachtrust wordt ook vandaag de groep opgesplitst in 2 groepen. De ene groep kan 

gaan kajakken terwijl de andere groep weer een iets uitdagendere activiteit doet. De 3u durende 

kajak-tocht neemt de deelnemers mee over het schilderachtige Aurlandsfjord. Dit is één van de 

zijarmen van het bekende Sognefjord. Het Sognefjord is één van de grootste fjorden in heel 

Noorwegen. Gedurende deze activiteit paddelen de deelnemers door UNESCO Werelderfgoed langs 

steile bergflanken die tot wel 1800m hoogte kunnen reiken. Als je geluk hebt kan je zelfs dolfijnen, 

zeehonden en arenden spotten!  

De andere groep rijdt van Flam richting Myrdal, met één van de meest toeristische treintjes ter 

wereld. Onderweg geniet je van het idyllische landschap. In Vatnahalsen stappen de deelnemers uit 

waar ze onmiddellijk de volgende topper kunnen doen, de Flam zipline. Dit is de langste zipline van 

heel Scandinavië. Voor diegene die kicken op pure adrenaline is deze een echte must-do! Je raast 

maar liefst met snelheden van 100km/u naar beneden door de prachtige vallei. Eenmaal 

aangekomen aan de voet van de zipline kunnen de deelnemers even op adem komen. Proef zeker 

eens de Traditionele bruine en witte kaas die hier gemaakt wordt van verse, rauwe geitenmelk. De 

geiten op de boerderij komen uit Sogn Jordog Hagebruksskule en Dalsbotten, een boerderij zo'n 10 

km verderop in de vallei. Na deze lekkernij zijn onze batterijen weer opgeladen en rijden we via de 

Rallarvegen met een MTB terug richting Flam. Deze tocht brengt je langs een steile afdaling met 

haarspeldbochten, snelstromende rivieren en verticale watervallen terug naar de Flåmsdalenvallei. 

Hier komen beide groepen terug samen en rijden we naar Gudvangen. 

In Gudvangen kunnen we een authentiek Viking dorp bezoeken. Je vraagt je waarschijnlijk wel af hoe 

deze mensen vroeger leefden? Welke materialen ze gebruikten om dingen te bouwen? Hoe ze zich 

van punt A naar punt B verplaatsten? Wat ze aten? En nog zo veel meer. Op al je vragen krijg je een 

antwoord gedurende dit begeleide bezoek. Op het einde van de rondleiding kunnen we zelf nog 

genieten van een echt Viking menu. Als laatste activiteit maken we ons klaar voor een bezoek aan de 

mysterieuze magical white caves, die zoals de naam het zegt, een magisch gevoel geven doormiddel 

van een licht-en klankspektakel. Tenslotte vertrekken we richting hotel Augustin in Bergen en geven 

we de deelnemers de kans om hun avond vrij in te vullen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 12 : Fjord paddle12                                          Figuur 13 : Flam Railway13                                             

 
12 Seakayaknorway (z.d.).[Online afbeelding] Geraadpleegd op 7 apr 2021 via https://www.seakayaknorway.com/our-kayak-tours/fjord-
paddle-3hrs/ 
13 Norwaysbest (z.d.).[Online afbeelding] Geraadpleegd op 7 apr via https://www.norwaysbest.com/flamsbana/flamsbana---the-flam-
railway/ 



13 
 

 

 

 

 

 

Figuur 14: Flåm zipline14   Figuur 15: Magic White Caves15 

Dag 6 – 12 september 2021 
Nadat de deelnemers hebben genoten van een lekker en uitgebreid ontbijt is het tijd om op pad te 

gaan. Vandaag is het waarschijnlijk één van onze meest sportieve dagen. Wij organisatoren hebben 

gedurende de reis naar een climax gewerkt, wel dit is het moment! We gaan namelijk even back to 

the basics! Dus pak die tent en rugzak en begin aan een bijzondere 2-daagse. Smeer die benen maar 

al in, want het belooft een stevige tocht te worden! 

We doen dit uiteraard op een rustig en aanvaardbaar tempo voor iedereen. We hebben ongeveer 6u 

om de top te bereiken. Dit moet een haalbare kaart zijn voor al de deelnemers. Nu rest enkel nog de 

vraag naar waar we juist gaan, trommelgeroffel..., wel we trekken naar 1 van de bekendste en meest 

merkwaardige punten van Noorwegen: de Trolltunga! Deze schitterende steenformatie steekt 

horizontaal uit het gebergte, 350 meter boven het fjord heen, en lijkt wel alsof deze speciaal 

gemaakt is om op een postkaartje te staan. Wil je meer matches op tinder? Dan zou ik hier van de 

gelegenheid gebruik maken om je profiel een flinke boost te geven. Na deze prachtige trektocht doen 

we ons tegoed aan een lekkere barbecue op onze wegwerpbarbecues, terwijl we genieten van de 

prachtige zonsondergang. Dit kan toch gewoon niet beter! Ooit al eens willen overnachten at the 

edge of world? Wij maken uw droom waar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 16: Trolltunga16                                              Figuur 17: Trolltunga17 

 
14 Fjord Tours. (z.d.). Flåm Zipline, Flåm, Norway [Foto]. Fjord Tours. Geraadpleegd van https://www.fjordtours.com/things-to-do-in-
norway/action-sports/flaam-zipline/ 
15 Visit Sognefjord AS. (2021). The Magic White Caves [Foto]. Visit Norway. Geraadpleegd van https://www.visitnorway.nl/listings/the-
magic-white-caves/52298/ 
16 de Hooge, M. (z.d.). Trolltunga is dé hike die je in Noorwegen gemaakt moet hebben! [Foto]. Travel Valley. Geraadpleegd van 
https://www.travelvalley.nl/natuur/trolltunga-is-de-hike-die-je-in-noorwegen-gemaakt-moet-hebben 
17 Lone drifters(z.d.).[online afbeelding] Geraadpleegd op 7 april 2021, via https://lonedrifters.nl/trolltunga-noorwegen/ 

https://www.fjordtours.com/things-to-do-in-norway/action-sports/flaam-zipline/
https://www.fjordtours.com/things-to-do-in-norway/action-sports/flaam-zipline/
https://www.visitnorway.nl/listings/the-magic-white-caves/52298/
https://www.visitnorway.nl/listings/the-magic-white-caves/52298/
https://www.travelvalley.nl/natuur/trolltunga-is-de-hike-die-je-in-noorwegen-gemaakt-moet-hebben
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Dag 7 – 13 september 2021 
Op dag 7 nemen we afscheid van deze ‘magische plaats’. Om 7u staan we op en eten ons ontbijt, 

terwijl we opnieuw kunnen genieten van een fenomenaal spektakel, namelijk de prachtige 

zonsopgang. Met spijt in het hart en tranen in het gezicht verlaten we dit paradijs. De tocht naar 

beneden is opnieuw een sportieve wandeling van ongeveer 6 uur.  

Na deze vermoeiende 2-daagse heeft iedereen wat rust verdiend. Maak het jezelf comfortabel en leg 

je zetel lekker naar achter, terwijl we rijden naar het prachtige Eidfjord. Omdat de voorbije 2 dagen 

redelijk zwaar waren hebben we in Eidfjord zelfs 3 keuze-activiteiten voor de deelnemers. Voor de 

mensen die denken dat de Trolltunga al vermoeiend genoeg was, staat een paar uurtjes uitrusten 

aan het hotel op het programma. Als 2de optie kunnen de deelnemers een kleine wandeling doen, die 

bekroond wordt met een spectaculair hoogtepunt: Voringfossen. Deze waterval ligt tussen de kloven 

van Hardangervidda en klettert met een grote kracht 182 meter naar beneden. Een absolute 

aanrader dus! De laatste optie is terug eentje voor de deelnemers die graag hun grenzen verleggen. 

Bij de White Water Jump spring je naar beneden boven een kolkende rivier van de Eidfjord, uiteraard 

ben je vastgemaakt aan een touw!  

Wanneer iedereen terug is, kunnen we in de Hardangerviddahallen smullen van een heerlijk 3-

gangenmenu met lokale specialiteiten. Ideaal als laatste avondmaal op deze onvergetelijke reis. Na 

dat we ons goed rond hebben kunnen eten, gaan we terug naar het hotel en is het tijd voor nog een 

quiz met leuke feitjes en weetjes over deze prachtige reis. Wie mag zich uitroepen tot King of 

Norway? 

  

 

Figuur 18: White Water Jump18        Figuur 19: Voringfossen19 

 

 

 

 
18 TripAdvisor. (z.d.). White Water Jump [Foto]. TripAdvisor. Geraadpleegd van https://www.tripadvisor.ca/LocationPhotoDirectLink-
g12834439-d3484463-i76608329-Flat_Earth_Adventures-Ovre_Eidfjord_Eidfjord_Municipality_Hardanger_Hor.html 
 
19 Destination Hardanger Fjord AS. (2021). Wandeling naar Voringfossen [Foto]. Visit Norway. Geraadpleegd van 
https://www.visitnorway.nl/bestemmingen-in-noorwegen/regio-west/hardangerfjord-regio/listings-hardanger-fjord/wandeling-naar-
v%C3%B8ringsfossen/51223/ 

 

https://www.tripadvisor.ca/LocationPhotoDirectLink-g12834439-d3484463-i76608329-Flat_Earth_Adventures-Ovre_Eidfjord_Eidfjord_Municipality_Hardanger_Hor.html
https://www.tripadvisor.ca/LocationPhotoDirectLink-g12834439-d3484463-i76608329-Flat_Earth_Adventures-Ovre_Eidfjord_Eidfjord_Municipality_Hardanger_Hor.html
https://www.visitnorway.nl/bestemmingen-in-noorwegen/regio-west/hardangerfjord-regio/listings-hardanger-fjord/wandeling-naar-v%C3%B8ringsfossen/51223/
https://www.visitnorway.nl/bestemmingen-in-noorwegen/regio-west/hardangerfjord-regio/listings-hardanger-fjord/wandeling-naar-v%C3%B8ringsfossen/51223/
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Quiz 

Om deze prachtige reis af te sluiten hebben wij voor onze deelnemers nog een leuke quiz 

ineengestoken. De groep wordt onderverdeeld in 7 teams van elks 4 deelnemers. Welk groepje heeft 

de meest parate kennis over Noorwegen? Wie is er het meest bijgebleven van deze magnifieke reis? 

De winnende groep mag zich uitroepen als King of Norway en gaat naar huis met een leuke prijs! 

De quiz bestaat uit 5 rondes. Ronde 1-4 bestaan uit elks 10 vragen en ronde 5 heeft 26 vragen. 

Ronde 1: Algemene vragen 

Ronde 2: Muziekronde 

Ronde 3: Fotoronde 

Ronde 4: Puzzelronde  

Ronde 5: Alfabetronde  

Voorbeeldvragen: 

Vraag 1) Alexander Rybak is een van de Noorse artiesten die je hebt gehoord tijdens de autorit. Wat 

was de titel van zijn liedje waarmee hij het Eurovisiesongfestival in 2009 won?  

Vraag 2) Wat was de naam van de voorlaatste stad die we bezochten?  

Vraag 3) Wat is de hoofdstad van Noorwegen? 

Dag 8 – 14 september 2021 
De laatste dag moeten de deelnemers jammer genoeg afscheid nemen van het geliefde Noorwegen 

en terug huiswaarts keren. We ontbijten om 7u en stappen dan op de bus voor nog een laatste 

prachtige scenic route. Uiteraard stoppen we af en toe voor een pauze en om het uitzicht te 

aanschouwen in het prachtige Geilo. Hierna rijden we door naar de luchthaven om terug naar Brussel 

te vliegen. We eten onze lunch op aan de luchthaven. Eens aangekomen nemen we afscheid van 

elkaar en gaan we naar huis, om daar terug te blikken op een geslaagde reis, en uiteraard direct een 

nieuwe te boeken! 

 

Figuur 20: Geilo20    Figuur 21: Luchthaven Oslo Gardermoen21 

 
20 Snowplaza. (z.d.). Geilo (Noorwegen) [Foto]. Snowplaza. Geraadpleegd van https://www.snowplaza.nl/noorwegen/geilo/geilo/ 
21 Vliegveldinfo.nl. (z.d.). 10 meest interessante terminals Europa [Foto]. Vliegveldinfo.nl. Geraadpleegd van 
https://www.vliegveldinfo.nl/vlieginfo/10-meest-interessante-terminals-europa/ 

 

https://www.snowplaza.nl/noorwegen/geilo/geilo/
https://www.vliegveldinfo.nl/vlieginfo/10-meest-interessante-terminals-europa/
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Animatie op de bus 

We hebben voor een beetje animatie gezorgd op de bus. Zo hebben we een playlist in elkaar 

gestoken met enkel Noorse artiesten om al volledig in de Noorse sfeer te komen. Naast deze playlist 

zullen we ook hedendaagse muziek spelen op de bus.  

https://open.spotify.com/playlist/4mkfZQmoy7E4XBpfFivKy0?si=EHg7CakMRiytBYapCpgYmg&fbclid=

IwAR0htc7StjMcN8LHHflIgEBO7lYROUCLI_JQ5MbsHvGXpGsmjgjqE7Ls0YE&nd=1  

 

We willen ook een zo goed mogelijke groepssfeer, hiervoor doen de kandidaten de eerste dagen aan 

speeddaten. De deelnemers kunnen ook spelletjes spelen en de reisleider kan een quiz in elkaar 

steken of een film opzetten. Hiernaast geeft hij ook uitleg op de bus of toont hij een documentaire 

over de volgende bestemming. Als laatste kunnen de deelnemers uitrusten op de bus, of natuurlijk 

genieten van de mooie uitzichten en de verschillende scenic routes.  

 

Informatie accommodaties en activiteiten 
 

Dag 1: 
Stadsspel  – World City Trail Oslo 

Duur: +/- 2 uur 

Tel: +30 69 08 22 06 18 

E-mail: worldcitytrail@gmail.com 

Omschrijving: Dit stadsspel is een digitaal spel dat de deelnemers in staat stelt om op een 

interactieve manier de stad te verkennen via een applicatie. Een leuke schattenjacht wordt 

gecombineerd met een sightseeing tour. De deelnemers banen zich een weg door de stad met 

behulp van een smartphone, waarbij ze de route van het ene punt naar het andere volgen, 

antwoorden zoeken en aanwijzingen oplossen.  

Overnachting in Oslo 

First Hotel Millenium 

Tollbugata 25, 0157 Oslo, Noorwegen 
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Tel: +47 21 02 28 00 

E-mail: millennium@firsthotels.no 

We brengen de eerste nacht door in het First hotel Millennium gelegen in het hartje van Oslo. Dit is 

een 3 sterren hotel waar de deelnemers slapen in 2 persoons-kamers. De kamers zijn goed uitgerust 

aangezien ze beschikken over een keuken, badkamer, minibar, televisie, koelkast en haardrogers. De 

deelnemers kunnen hier douchen en in de ochtend rustig ontbijten. 

 

Figuur 22: Hotel Millenium22            Figuur 23: Hotel Millenium23 

 

Dag 2 
Hoogteparcour - Helgøya Klatrepark AS                          

Duur: +/- 3 uur 

Tel: +47 952 12 055 

E-mail: post@helgoyaklatrepark.no 

Helgøyvegen 1035, 2350 Nes På Hedmark, Noorwegen 

Overnachting in Åndalsnes 

Onze tweede nacht wordt doorgebracht in de stad Åndalsnes. De groep inclusief de reisleider laadt 

hun koffers uit in de camping van Åndalsnes en de chauffeur zoekt zijn rust op in het hostel van 

Åndalsnes. We kiezen ervoor om de chauffeur apart te leggen om hem een goede nachtrust te 

garanderen zonder al te veel lawaai van de groep. Ook is de kwaliteit van het hostel beter dan die 

van de camping. Douches zijn beschikbaar in het hostel. Bovendien zijn beide accommodaties 

makkelijk bereikbaar en gelegen op een plaats met een adembenemend uitzicht. Ontbijt is niet 

inbegrepen maar dit wordt aangekocht tijdens ons bezoek aan de lokale winkel in Åndalsnes 

diezelfde dag. 

 
22 Booking.com. (z.d.). First Hotel Millennium, Oslo - Updated 2021 Prices [Online afbeelding] Geraadpleegd op 7 April 2021 via 
https://www.booking.com/hotel/no/first-millennium.nl.html?aid=356980;label=gog235jc-
1DCAsoqgFCEGZpcnN0LW1pbGxlbm5pdW1IM1gDaBWIAQGYARy4AQfIAQ3YAQPoAQGIAgGoAgO4AoDuq4MGwAIB0gIkOGE0OGIyM2ItNDk
3My00MDJjLTk0NjMtZTBmMWMyYjI4MTdk2AIE4AIB;sid=23b16851f440d810ca003bb229107b5d;dist=0&keep_landing=1&sb_price_type=
total&type=tota 
23 Booking.com. (z.d.). First Hotel Millennium, Oslo - Updated 2021 Prices [Online afbeelding] Geraadpleegd op 7 April 2021 via 
https://www.booking.com/hotel/no/first-millennium.nl.html?aid=356980;label=gog235jc-
1DCAsoqgFCEGZpcnN0LW1pbGxlbm5pdW1IM1gDaBWIAQGYARy4AQfIAQ3YAQPoAQGIAgGoAgO4AoDuq4MGwAIB0gIkOGE0OGIyM2ItNDk
3My00MDJjLTk0NjMtZTBmMWMyYjI4MTdk2AIE4AIB;sid=23b16851f440d810ca003bb229107b5d;dist=0&keep_landing=1&sb_price_type=
total&type=tota 
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1) Accommodatie groep + reisbegeleider 

Åndalsnes Camping 

Gryttenvegen 1, 6300 Åndalsnes, Noorwegen 

Tel: +47 71 22 16 29 

E-mail: epost@andalsnes-camping.no 

 

Figuur 24: Andalsnes Camping & Motell24  Figuur 25: Andalsnes Camping & Motell25 

 

2) Accommodatie chauffeur 

Åndalsnes hostel 

Setnes, 6300 Åndalsnes, Noorwegen 

Tel: +47 468 01 015 

Email: info@visitsetnes.com 

 

 

 

 

 

 

Figuur 26: Andalsnes hostel26   Figuur 27: Andalsnes hostel27 

 
24 Tripadvisor. (z.d.-a). Andalsnes Camping & Motell [Foto]. Tripadvisor. https://www.tripadvisor.be/Hotel_Review-g673881-d3586316-
Reviews-Andalsnes_Camping_Motell-Andalsnes_Rauma_Municipality_More_og_Romsdal_Western_Norway.html 
25 Norge Reiser. (z.d.). Åndalsnes, Åndalsnes camping & Motell AS [Foto]. Norge Reiser. https://www.norgereiser.nl/andalsnes-camping-
motel 
26 Booking.com. (z.d.-a). Åndalsnes Hostel [Foto]. Booking.com. https://www.booking.com/hotel/no/andalsnes-
hostel.nl.html?aid=356980;label=gog235jc-
1DCAsoqgFCEGFuZGFsc25lcy1ob3N0ZWxIM1gDaBWIAQGYARy4AQfIAQzYAQPoAQGIAgGoAgO4AqyBrIMGwAIB0gIkYWUyMjY1M2UtNWRm
Mi00N2IxLTg1ZTctZThlZmVlMjk5NGZk2AIE4AIB;sid=cc1c64c74cbef417336ebce820a1cfe9;dist=0&keep_landing=1&sb_price_type=total&ty
pe=total& 
27 Trivago. (z.d.). Åndalsnes Hostel [Foto]. Trivago. https://www.trivago.be/andalsnes-407041/hotel/andalsnes-hostel-6469616 
 

mailto:epost@andalsnes-camping.no
mailto:info@visitsetnes.com
https://www.tripadvisor.be/Hotel_Review-g673881-d3586316-Reviews-Andalsnes_Camping_Motell-Andalsnes_Rauma_Municipality_More_og_Romsdal_Western_Norway.html
https://www.tripadvisor.be/Hotel_Review-g673881-d3586316-Reviews-Andalsnes_Camping_Motell-Andalsnes_Rauma_Municipality_More_og_Romsdal_Western_Norway.html
https://www.norgereiser.nl/andalsnes-camping-motel
https://www.norgereiser.nl/andalsnes-camping-motel
https://www.booking.com/hotel/no/andalsnes-hostel.nl.html?aid=356980;label=gog235jc-1DCAsoqgFCEGFuZGFsc25lcy1ob3N0ZWxIM1gDaBWIAQGYARy4AQfIAQzYAQPoAQGIAgGoAgO4AqyBrIMGwAIB0gIkYWUyMjY1M2UtNWRmMi00N2IxLTg1ZTctZThlZmVlMjk5NGZk2AIE4AIB;sid=cc1c64c74cbef417336ebce820a1cfe9;dist=0&keep_landing=1&sb_price_type=total&type=total
https://www.booking.com/hotel/no/andalsnes-hostel.nl.html?aid=356980;label=gog235jc-1DCAsoqgFCEGFuZGFsc25lcy1ob3N0ZWxIM1gDaBWIAQGYARy4AQfIAQzYAQPoAQGIAgGoAgO4AqyBrIMGwAIB0gIkYWUyMjY1M2UtNWRmMi00N2IxLTg1ZTctZThlZmVlMjk5NGZk2AIE4AIB;sid=cc1c64c74cbef417336ebce820a1cfe9;dist=0&keep_landing=1&sb_price_type=total&type=total
https://www.booking.com/hotel/no/andalsnes-hostel.nl.html?aid=356980;label=gog235jc-1DCAsoqgFCEGFuZGFsc25lcy1ob3N0ZWxIM1gDaBWIAQGYARy4AQfIAQzYAQPoAQGIAgGoAgO4AqyBrIMGwAIB0gIkYWUyMjY1M2UtNWRmMi00N2IxLTg1ZTctZThlZmVlMjk5NGZk2AIE4AIB;sid=cc1c64c74cbef417336ebce820a1cfe9;dist=0&keep_landing=1&sb_price_type=total&type=total
https://www.booking.com/hotel/no/andalsnes-hostel.nl.html?aid=356980;label=gog235jc-1DCAsoqgFCEGFuZGFsc25lcy1ob3N0ZWxIM1gDaBWIAQGYARy4AQfIAQzYAQPoAQGIAgGoAgO4AqyBrIMGwAIB0gIkYWUyMjY1M2UtNWRmMi00N2IxLTg1ZTctZThlZmVlMjk5NGZk2AIE4AIB;sid=cc1c64c74cbef417336ebce820a1cfe9;dist=0&keep_landing=1&sb_price_type=total&type=total
https://www.booking.com/hotel/no/andalsnes-hostel.nl.html?aid=356980;label=gog235jc-1DCAsoqgFCEGFuZGFsc25lcy1ob3N0ZWxIM1gDaBWIAQGYARy4AQfIAQzYAQPoAQGIAgGoAgO4AqyBrIMGwAIB0gIkYWUyMjY1M2UtNWRmMi00N2IxLTg1ZTctZThlZmVlMjk5NGZk2AIE4AIB;sid=cc1c64c74cbef417336ebce820a1cfe9;dist=0&keep_landing=1&sb_price_type=total&type=total
https://www.trivago.be/andalsnes-407041/hotel/andalsnes-hostel-6469616
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Dag 3 
Briksdalsbreen Trollcar 

Tel: +47 57876800 

E-mail: post@briksdal.no 

Briksdalsbre Fjellstove AS 

Oldedalsvegen 2211, 6792 Briksdalsbre NORWAY 

Overnachting in Loen 

Lo Vik Camping 

Fv723 186, 6789 Loen, Noorwegen 

Tel: +47 57 87 76 19 

E-mail: post@lo-vik.no 

Op dag 3 worden we verwelkomt op de Lo Vik Camping in Loen. De camping is bekroond met 4 

sterren en is omsingeld met prachtige natuurgebieden. De behoefte aan douchen en kledij wassen 

kan hier worden vervuld dankzij de aanwezigheid van een douche en een wasmachine. Ontbijt is 

wederom niet inbegrepen maar ook dit halen we in een lokale supermarkt niet ver gelegen van de 

camping. Op die manier kan iedereen nemen wat hij/zij wil. Budget hiervoor is opgenomen in de 

prijs. De groep wordt opgesplitst in groepjes van 4 personen per cabine en de chauffeur en reisleider 

delen 1 cabine. Er zijn namelijk verschillende slaapkamers/ werkruimtes in 1 cabine, dus hebben we 

ervoor gekozen om chauffeur en reisleider samen te leggen, aangezien dit geen invloed zou mogen 

hebben op de nachtrust.  

 

Figuur 28: Lo Vik Camping28 

 

 

 

 
28 Zoover. (z.d.). Camping LoVik & Hytter [Foto]. Zoover. https://www.zoover.nl/noorwegen/sogn-og-fjordane/loen/lovik-en 
hytter/camping 

https://www.zoover.nl/noorwegen/sogn-og-fjordane/loen/lovik-en%20hytter/camping
https://www.zoover.nl/noorwegen/sogn-og-fjordane/loen/lovik-en%20hytter/camping
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Dag 4 
Via Ferrata park 

Duur: +/- 5u45 

Tel: +47 57 87 58 00 

E-mail: post@loenactive.no 

Loen Active AS 

Lodalsvegen 5, NO – 6789  LOEN 

Loen skylift en wandeling vanuit Hoven 

Duur: +/- 4u30 

Tel: +47 57 87 59 00 

E-mail: post@loenskylift.no 

Fjordvegen 1011, 6789 LOEN, NORWAY 

Overnachting in Flåm 

Flåm Hostel 

Nedre Brekkevegen 12, 5743 Flåm, Noorwegen 

Tel: +47 940 32 681 

E-mail: camping@flaam-camping.no 

De accommodatie beschikt over een ruime keuken, wasruimte en zelfs een tuin. De deelnemers 

kunnen dus gebruik maken van de wasruimte als ze graag hun vuile kledij willen wassen. Douches en 

toiletten zijn uiteraard ook aanwezig. Bovendien biedt deze locatie een subliem heuvellandschap en 

een bakkerij op slechts twee minuten wandelafstand waar we ons ontbijt zullen halen. Ook hier 

wordt de groep gescheiden van de chauffeur en reisleider, die elk een eigen kamer krijgen.  

 

Figuur 29: Flåm hostel29                                 Figuur 30: Flåm hostel30 

 

 
29 Hostelman. (z.d.). Flåm Hostel [Foto]. Hostelman. https://www.hostelman.com/places/norway/sogn-og-fjordane/flam/hostel/flam-
hostel/#post_profile 
30 Hostelling International. (z.d.). HI Flåm [Foto]. Hostelling International. https://www.hihostels.com/hostels/hi-fl-m 

 

https://www.hostelman.com/places/norway/sogn-og-fjordane/flam/hostel/flam-hostel/#post_profile
https://www.hostelman.com/places/norway/sogn-og-fjordane/flam/hostel/flam-hostel/#post_profile
https://www.hihostels.com/hostels/hi-fl-m
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Dag 5 
Kayaktocht langs Fjorden – Fjord Paddle 

Duur: 3u 

Tel: +47 91 32 66 28 

E-mail: post@kajakk.com 

NJORD KAYAK CENTRE, Flåm Beach, 5741 Flåm 

Treinrit, zipline & fietstocht – The Flåm Railway, Flåm Zipline and Bikeride 

Duur: 1u50 

Tel: +47 57 63 14 00 

E-mail: info@norwaysbest.com 

A-Feltvegen 11, 5742 Flåm 

Viking Village guided tour 

Duur: 45 min 

Tel: +47 46 24 54 62 

E-mail: info@fjordnorway.com 

Fjord Norge AS 

Nordre Nøstekaien 1, 5011 Bergen, Norway 

The Magic White Caves 

Duur: +/- 50 min 

Tel: +47 48 07 55 55 

E-mail: booking@gudvangen.com 

Gudvangen Fjordtell, Gudvangen 5717 Noorwegen 

Overnachting in Bergen 

Hotel Augustin 

C. Sundts gate 22, 5004 Bergen, Noorwegen 

Tel: +47 55 30 40 00 

E-mail: booking@augustin.no 

We hebben hier voor een iets luxueuzere accommodatie gekozen omdat de twee volgende dagen 

zwaar zijn. 

Het 3-sterren hotel Augustin verwelkomt ons in het hartje van Bergen en voorziet voor ons zowel 

ontbijt als lunch voor de volgende dag. De deelnemers slapen in kamers van 2-3 personen, en kunnen 

gebruik maken van de vele faciliteiten, met name een satelliet-tv en minibar. Bovendien zijn de 
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kamers vrij ruim en garanderen ze de nodige rust. Tenslotte kunnen de deelnemers hier ook een 

warme douche nemen.  

 

Figuur 31: Hotel Augustin31    Figuur 32: Hotel Augustin32 

Dag 6 
Wandeling naar top Trolltunga 

Tel: +47 48 07 07 77 

E-mail: turist@ullensvang.kommune.no 

Trolltunga, 5750 Odda, Noorwegen 

Overnachting in Tyssedal, Trolltunga en Odda 

1) Accommodatie groep en reisleider 

Tent op Trolltunga 

5770 Tyssedal, Noorwegen 

 

 

 

 

 

 

Figuur 33: camping Trolltunga33               Figuur 34: camping Trolltunga34 

 

 
31 Visit Norway. (z.d.). Augustin Hotel [Foto]. Visit Norway. Geraadpleegd op 7 april 2021 via https://www.visitnorway.nl/bestemmingen-
in-noorwegen/regio-west/bergen/listings-bergen/augustin-hotel/2550/ 
32 Augustinhotelbergen. (z.d.).[Online afbeelding] Geraadpleegd 7 april 2021 via https://lonedrifters.nl/trolltunga-noorwegen/ 
33 Shutterstock.com & Trolltunga.com. (z.d.). Camping on the mountain [Foto]. Trolltunga. https://trolltunga.com/plan-your-trip/camping-
on-the-mountain/ 
34 Bjorn & Sanne. (2020, 6 augustus). Trolltunga [Foto]. Bjorn & Sanne. https://bjornensanne.azurewebsites.net/2020/08/trolltunga/ 

 

https://trolltunga.com/plan-your-trip/camping-on-the-mountain/
https://trolltunga.com/plan-your-trip/camping-on-the-mountain/
https://bjornensanne.azurewebsites.net/2020/08/trolltunga/
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2) Accommodatie chauffeur 

Hotel Hardanger 

Eitrheimsvegen 13, 5750 Odda, Noorwegen 

Tel: +47 53 64 64 64 

E-mail: post@hardangerhotel.no 

Hardanger Hotel*** is de plaats waar de chauffeur overnacht. Naast zijn unieke uitzichten over de 

stad en het water is dit de ideale locatie waar men tot rust kan komen. De hotelkamers zijn kleurrijk 

bekleed, hebben een privébalkon en bad of douche. De volgende ochtend kan de chauffeur genieten 

van zijn ontbijt inclusief in de prijs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 35: Hardanger Hotel35  Figuur 36: Hardanger Hotel36 

 

Figuur 37: Hardanger Hotel37   Figuur 38: Hardanger Hotel38 

 
35 Tripadvisor. (2017, augustus). Hardanger Hotel [Foto]. Tripadvisor. https://www.tripadvisor.be/Hotel_Review-g1096319-d534904-
Reviews-Hardanger_Hotel-Odda_Hardanger_Hordaland_Western_Norway.html 
36 Tripadvisor. (2018, augustus). Hardanger Hotel [Foto]. Tripadvisor. https://www.tripadvisor.be/Hotel_Review-g1096319-d534904-
Reviews-Hardanger_Hotel-
Odda_Hardanger_Hordaland_Western_Norway.html#/media/534904/334898404:p/?albumid=101&type=0&category=101 
37 Tripadvisor. (2014, augustus). Hardanger Hotel [Foto]. Tripadvisor. https://www.tripadvisor.be/Hotel_Review-g1096319-d534904-
Reviews-Hardanger_Hotel-
Odda_Hardanger_Hordaland_Western_Norway.html#/media/534904/108631700:p/?albumid=101&type=0&category=101 
38 Tripadvisor. (2016, augustus). Hardanger Hotel [Foto]. Tripadvisor. https://www.tripadvisor.be/Hotel_Review-g1096319-d534904-
Reviews-Hardanger_Hotel-
Odda_Hardanger_Hordaland_Western_Norway.html#/media/534904/210899903:p/?albumid=101&type=0&category=101 

 

https://www.tripadvisor.be/Hotel_Review-g1096319-d534904-Reviews-Hardanger_Hotel-Odda_Hardanger_Hordaland_Western_Norway.html
https://www.tripadvisor.be/Hotel_Review-g1096319-d534904-Reviews-Hardanger_Hotel-Odda_Hardanger_Hordaland_Western_Norway.html
https://www.tripadvisor.be/Hotel_Review-g1096319-d534904-Reviews-Hardanger_Hotel-Odda_Hardanger_Hordaland_Western_Norway.html#/media/534904/334898404:p/?albumid=101&type=0&category=101
https://www.tripadvisor.be/Hotel_Review-g1096319-d534904-Reviews-Hardanger_Hotel-Odda_Hardanger_Hordaland_Western_Norway.html#/media/534904/334898404:p/?albumid=101&type=0&category=101
https://www.tripadvisor.be/Hotel_Review-g1096319-d534904-Reviews-Hardanger_Hotel-Odda_Hardanger_Hordaland_Western_Norway.html#/media/534904/334898404:p/?albumid=101&type=0&category=101
https://www.tripadvisor.be/Hotel_Review-g1096319-d534904-Reviews-Hardanger_Hotel-Odda_Hardanger_Hordaland_Western_Norway.html#/media/534904/108631700:p/?albumid=101&type=0&category=101
https://www.tripadvisor.be/Hotel_Review-g1096319-d534904-Reviews-Hardanger_Hotel-Odda_Hardanger_Hordaland_Western_Norway.html#/media/534904/108631700:p/?albumid=101&type=0&category=101
https://www.tripadvisor.be/Hotel_Review-g1096319-d534904-Reviews-Hardanger_Hotel-Odda_Hardanger_Hordaland_Western_Norway.html#/media/534904/108631700:p/?albumid=101&type=0&category=101
https://www.tripadvisor.be/Hotel_Review-g1096319-d534904-Reviews-Hardanger_Hotel-Odda_Hardanger_Hordaland_Western_Norway.html#/media/534904/210899903:p/?albumid=101&type=0&category=101
https://www.tripadvisor.be/Hotel_Review-g1096319-d534904-Reviews-Hardanger_Hotel-Odda_Hardanger_Hordaland_Western_Norway.html#/media/534904/210899903:p/?albumid=101&type=0&category=101
https://www.tripadvisor.be/Hotel_Review-g1096319-d534904-Reviews-Hardanger_Hotel-Odda_Hardanger_Hordaland_Western_Norway.html#/media/534904/210899903:p/?albumid=101&type=0&category=101
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Dag 7 
White Water Jump - Best Adventures 

Duur: 2u30 

Tel: +47 47 60 68 47 

E-mail: info@bestadventures.no 

Sæbøvegen 4, Eidfjord 

Wandeling met bezoek aan watervallen Vøringfossen 

Tel: +47 53 67 34 00 

E-mail: turistinfo@visiteidfjord.no 

Fosslivegen 252, Eidfjord 

Overnachting in Eidfjord 

Quality Hotel Vøringfoss 

Ostangvegen 20, 5783 Eidfjord, Noorwegen 

Tel: +47 53 67 41 00 

E-mail: q.voringfoss@choice.no 

Ook hier hebben we weer voor een degelijk hotel gekozen omdat dit de laatste nacht in Noorwegen 

is plus er staat volgende dag nog een flinke rit op het programma naar de luchthaven van Oslo. 

Quality Hotel*** is gelegen dicht bij het Hardangerfjord. Aan dit hotel heeft men kijk op betoverende 

watervallen, beeldschone bergen en bijzondere fjorden. Het hotel staat niet enkel bekend om zijn 

exclusieve omgeving maar evenzeer om zijn uitgestrekte kamers gevuld met de nodige faciliteiten. 

Douchen kan hier uiteraard ongestoord en het hotel voorziet daarnaast ontbijt voor de deelnemers 

voor de volgende dag.  

 

Figuur 39: Quality Hotel Vøringfoss39  Figuur 40: Quality Hotel Vøringfoss40 

 
39 Visit Norway. (z.d.-b). Quality Hotel Vøringfoss [Foto]. Visit Norway. https://www.visitnorway.nl/bestemmingen-in-noorwegen/regio-
west/hardangerfjord-regio/listings-hardanger-fjord/quality-hotel-vøringfoss/11478/ 
40 Nordic Choice Hotels. (z.d.). Quality HotelTM Vøringfoss [Foto]. Nordic Choice Hotels. 
https://www.nordicchoicehotels.com/hotels/norway/eidfjord/quality-hotel-voringfoss/ 

mailto:turistinfo@visiteidfjord.no
mailto:q.voringfoss@choice.no
https://www.visitnorway.nl/bestemmingen-in-noorwegen/regio-west/hardangerfjord-regio/listings-hardanger-fjord/quality-hotel-vøringfoss/11478/
https://www.visitnorway.nl/bestemmingen-in-noorwegen/regio-west/hardangerfjord-regio/listings-hardanger-fjord/quality-hotel-vøringfoss/11478/
https://www.nordicchoicehotels.com/hotels/norway/eidfjord/quality-hotel-voringfoss/


25 
 

 

Figuur 41: Quality Hotel Vøringfoss41                 Figuur 42: Quality Hotel Vøringfoss42 

 

Inbegrepen in de prijs 
• Begeleiding door reisleider 

• Kosten chauffeur 

• Ontbijt voor 7 dagen 

• Diner voor 5 dagen 

• Lunch voor 7 dagen 

• Wegwerpbarbecue 

• Accommodatie voor 6 nachten (1 nacht tent) 

• Vliegtuigtransport heen en terug 

• Transport met autocar 

• Transport per ferry/boot 

• Activiteiten die niet onder keuzeactiviteiten en suggesties horen 

• Tol 

• Toeristenbelasting 

Niet inbegrepen 
• Tent 

• Activiteiten die onder keuzeactiviteiten horen, weergegeven in supplementen 

• Suggesties  

• Dranken (bij meeste maaltijden) 

• Verzekering 

• Persoonlijke uitgaven 

Keuzeactiviteiten 
• Via Ferrata 

• Flam Railway 

• Fietstocht 

 
41 Nordic Choice Hotels. (z.d.-b). Quality HotelTM Vøringfoss [Foto]. Nordic Choice Hotels. 
https://www.nordicchoicehotels.com/hotels/norway/eidfjord/quality-hotel-voringfoss/roomtypes/ 
42 Booking.com. (z.d.-c). Quality Hotel Vøringfoss [Foto]. Booking.com. https://www.booking.com/hotel/no/quality-amp-resort-va-
ringfoss.nl.html 

 

https://www.nordicchoicehotels.com/hotels/norway/eidfjord/quality-hotel-voringfoss/roomtypes/
https://www.booking.com/hotel/no/quality-amp-resort-va-ringfoss.nl.html
https://www.booking.com/hotel/no/quality-amp-resort-va-ringfoss.nl.html
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• Zipline 

• White Water Jump 

Suggesties 

Oslo 

• Underground Golf Club 

• Oslo city shopping centre 

• Oslo Bar and Bowling 

• Waterval bij Molla 

Flam 

• Aegir Bryggeri & Pub 

• Rjoandefossen 

Bergen 

• Magic Ice Bar Bergen 

• Dyvekes café 

• Escape room 

• Bryggen 

• Floibane 

 

Rij-en rusttijden 
 Vertrekpunt Aankomstpunt Aantal 

km 
Traject

-tijd 

Dag 1: geen transport per autocar 

Dag 2: Amplitude: 11u48min 

Totale afstand: 484,3 km 
Totale rijtijd: 6u38min 
Totale rusttijd: 17u22 

Dag 2 Vertrek aan First Millenium hotel 
9:15 

Aankomst Hamar hoogtepark: 
11:15 

164 km 2 u 

Rusttijd chauffeur: 3u 15min 

Dag 2 Vertrek Hamar Hoogtepark 14:30 Aankomst Jetta cafetaria 17:20 200 km 2u 50 
min 

Rusttijd chauffeur: 30 min 

Dag 2 Vertrek Jetta Cafetaria 17:50 Aankomst winkel Andalsnes 
19:30 

117 km 1u40 
min 

Rusttijd chauffeur: 30 min 

Dag 2 Vertrek naar camping 20:00 Aankomst camping 20:05 1,8 km 5 min 

Rusttijd chauffeur: 55min 

Dag 2 Chauffeur rijdt na BBQ naar 
Andalsnes hostel 21:00 

Aankomst Andalsnes hostel 
21:03 

1,5 km 3 min 

Rusttijd chauffeur: +-12u20min  

Dag 3: Amplitude: 11u30 
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Totale afstand: 235,9 km 

Totale rijtijd: 5u5min 

Totale rusttijd: 18u55min 

Dag 3 Vertrek vanuit hostel chauffeur 
09:25 

Trollstigen 9:30 1,5 km 5 min 

Dag 3 Trollstigen 9:30 Trolls path viewpoint 9:45 15km 15min 

Rusttijd chauffeur: 30 min 

Dag 3 Trolls path viewpoint 10:15 Gudbrandsjuvet 10:35 20 km 20 min 

Dag 3 Gudbrandsjuvet 10:40 Beautiful river 10:45 6 km 5 min 

Dag 3 Beautiful river 10:50 Ornesvingen 12:00 35 km 1,10 u 

Dag 3 Ornesvingen 15:05 Geiranger 12:15 7 km 10 min 

Rusttijd chauffeur: 1u 20min 

Dag 3 Geiranger 13:35 Jostedalsbreen 
nationalparksenter 14:35 

55 km 1 u 

Rusttijd chauffeur: 20min 

Dag 3 Jostedalsbreen 
Nasjonalparksenter 14:55 
 

Briksdalsbreen Parking Lot for 
Buses 16:00 

59 km 1u 

Rusttijd chauffeur: 1u 25min  

Dag 3 Briksdalsbreen Parking Lot for 
Buses 17:25 

Lo Vik camping 18:10 27,6 km 40 min 

Rusttijd chauffeur: 1u 10 min 

Dag 3 Vertrek naar Butikk Sunde-
Kiosken 19:20 

Aankomst Butikk Sunde-Kiosken 
19:30 

4,9 km 10 min 

Rusttijd chauffeur: 1u 15 min 

Dag 3 Vertrek naar Lo Vik Camping 
20:45 

Aankomst Lo Vik Camping 20:55 4,9 km 10 min 

Rusttijd chauffeur: 11u 50 min 

Dag 4: Amplitude: 10u15 
Totale afstand: 206,2 km 
Totale rijtijd: 4u14min 
Totale rusttijd: 19u46min 

Dag 4 Vertrek camping Lo Vik groep 1 
8:45 

Aankomst Via Ferrata park 8:52 1,3 km 7 min 

Dag 4 Terugrit chauffeur van Via Ferrata 
8:52 

Aankomst Lo Vik camping 9:00 1,3 km 7 min 

Rusttijd chauffeur: 1u 15 min 

Dag 4 Vertrek camping Lo Vik groep 2 
10:15 

Aankomst Loen Skylift 10:20 1,2 km 5 min 

Dag 4 Chauffeur keert terug naar 
camping 10:20 

Aankomst Lo Vik camping 10:25 1,2 km 5 min 

Rusttijd chauffeur: 4u 35 min 

Dag 4 Vertrek chauffeur naar Loen 
Skylift 15:00 

Aankomst Loen Skylift 15:05 1,2 km 5 min 

Dag 4 Vertrek Loen Skylift 15:15 Aankomst Flam hotstel 19u 
 

200 km 3u 45 
min 

Rusttijd chauffeur: 18u 30min 
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Dag 5: Amplitude: 5,30 min 
Totale afstand: 164 km 
Totale rijtijd: 2u31 min 
Totale rusttijd: 21u29min 

Dag 5 Vertrek naar viking village 13:30  Aankomst viking village 13:50 19 km 20 min 

Rusttijd chauffeur: 2u 

Dag 5 Vertrek naar Magic white caves 
15:50 

Aankomst Magic white caves  
16:00 

8km 5 min 

Rusttijd chauffeur: 50 min 

Dag 5 Vertrek naar Bergen 16:50 Aankomst Bergen 19:00 137 km 2u 
6min 

Rusttijd chauffeur: 14u 15 min  

Dag 6: Amplitude: 4u35 min 
Totale afstand: 167,8 km 
Totale rijtijd: 3u45min 
Totale rusttijd: 20u15min 

Dag 6 Hotel Augustin 08:30 Tyssedal supermarkt 
Nærbutikken 11:40 

141 km 2u53 
min 

Rusttijd chauffeur: 30 min 

Dag 6 Tyssedal supermarkt Nærbutikken 
12:10 

Troltunga Upper Parking 12:35 10,6 km 23 min 

Dag 6 Troltunga Upper Parking 12:35 Hotel Hardanger 13:05 16,2 km 29 min 

Rusttijd chauffeur: 24u 10 min 

Dag 7: Amplitude: 8u10 
Totale afstand: 130,2 km 
Totale rijtijd: 2u54min 
Totale rusttijd: 21u6min 

Dag 7 Hotel Hardanger 13:15 Troltunga Upper Parking 13:45 16,2 km 29 min 

Dag 7 Troltunga Upper Parking 13:45 Tyssedal supermarkt 14:10 10,6 km 24 min 

Rusttijd chauffeur: 50 min 

Dag 7 Tyssedal supermarkt 15:00 Quality hotel Voringfoss Eidfjord 
16:15 

64 km 1,15 u 

Rusttijd chauffeur: 30 min 

Dag 7 Vertrek Quality hotel Voringfoss 
Eidfjord 16:45 

Flat Earth As (white water jump) 

17:00 

7,3 km 8 min 

Dag 7 Flat Earth As 17:00 Voringfoss visitor parking 17:15 12,3 km 14 min 

Rusttijd chauffeur: 1u 15 min 

Dag 7 Voringfoss visitor parking 19:30 Hardangerviddahallen 
restaurant 19:45 

12,5 km 15 min 

Rusttijd chauffeur: 1u 30min 

Dag 7 Hardangerviddahallen restaurant 
21:45 

Quality Hotel Voringfoss 
Eidfjord 21:58 

7,5 km 9 min 

Rusttijd chauffeur: 10u 

Dag 8: Amplitude: 6u30 
Totale afstand: 322.6 km 
Totale rijtijd: 4u55min 
Totale rusttijd: 19u5min 

Dag 8 Quality Hotel Voringfoss Eidfjord 
8:00 

Geilo parking 9:40 90.6km 1u35 
min 
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Rusttijd chauffeur: 1u 

Dag 8  Geilo parking 10:40 Luchthaven Oslo Gardermoen 
Drop off +-14:15 

232km 3u20 
min 

Totale afstand: 
1711.2 km 

Opdrachtomschrijving reisleider/chauffeur 
Om problemen te voorkomen, wordt op de eerste dag in de luchthaven van Zaventem, de groep 

opgevangen door een medewerker van de reisorganisatie. In Noorwegen hebben we gekozen voor 

een Noorse chauffeur en reisbegeleider omdat dit enkele voordelen met zich meebrengt. Ze kennen 

de omgeving beter dan iemand uit België. Dit is belangrijk aangezien we enkele uitdagende wegen 

trotseren bv: de Trollstigen. De reisleider kan eventuele taalproblemen oplossen.  

De reisleider staat in voor het vlot verloop van de reis van A-Z. Hij/zij zorgt dat iedereen ingecheckt 

raakt in het hotel, dat iedereen aan de (gekozen) activiteit kan beginnen zonder problemen. 

Groepsgevoel is een belangrijk aspect voor onze organisatie, daarom is de reisleider het 

aanspreekpunt van onze deelnemers. Hij/zij zorgt ervoor dat problemen in de groep opgelost 

geraken.  Hij/zij controleert dat iedereen terug op de bus is bij het vertrek. Onze reisleider zal soms 

ook voor het ontbijt en/of lunch moeten zorgen, hiervoor rekenen we een budget per deelnemer. 

Enkele specifieke taken zijn: de planning, het afhalen en uitdelen van tickets, uitleg geven over 

activiteiten/ bezienswaardigheden, geven van algemene informatie, winkelen, de weg wijzen, 

contact opnemen met hotels/restaurants i.v.m. tijd van aankomst, ervoor zorgen dat de deelnemers 

zich aan de regels van het land houden, medische hulp voorzien in geval van ziekte of ongeval (bv. 

blaren op Trolltunga), klachten van reizigers opvolgen, ervoor zorgen dat alles veilig verloopt, kamers 

verdelen in een hotel, de groepssfeer versterken... Gedurende de busreis zorgt de reisleider ook voor 

wat animatie zoals films, muziek, spelletjes, …  

De chauffeur zorgt ervoor dat alle deelnemers veilig aankomen. Hij/zij houdt zich aan het aan hem 

gegeven routeplan. Hij/ zij houdt rekening met de afgesproken stopplaatsen waar hij kan rusten. Hij/ 

zij maakt eventuele extra stops als deelnemers naar het toilet moeten of als hij moet tanken. Dit 

overlegt hij met de reisleider. Hij/zij helpt de deelnemers bij vertrek met hun bagage en als de 

deelnemers op activiteit zijn, zorgt hij ervoor dat deze veilig afgesloten zit in de bus. De chauffeur 

betaalt op de tolwegen en betaalt de veerdiensten. Dit is meegerekend in de vervoerskosten.  

Specifieke omschrijving per dag 
Dag 1 

Reisleider 

De reisleider zorgt ervoor dat hij/zij op tijd aankomt op de luchthaven Oslo Gardermoen. Daar wacht 

hij/zij onze deelnemers op met een bordje met de naam van onze organisatie. Hij/zij maakt kennis 

met de deelnemers en controleert of iedereen er is. Hij/zij geeft de deelnemers nog even tijd voor 

iets te eten op de luchthaven. De reisleider geeft informatie over de activiteiten tijdens de reis en 

deelt zijn/haar nummer uit, zodat hij/zij bereikbaar is in geval van problemen. 

Hij/zij verdeelt de tickets voor de fly to get shuttle en zorgt dat iedereen met bagage op de trein 

raakt. Eens aangekomen in Oslo Centraal, wandelt hij met de groep naar het hotel. Daar zorgt hij/ zij 

dat iedereen geïnstalleerd raakt.  
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Voor het stadsspel communiceert hij/zij de naam van de app zodat elk groepje kan beginnen. Hij/zij 

sluit zelf ook aan bij 1 van de groepjes. Na het stadspel geeft de reisleider enkele tips over leuke 

dingen die de deelnemers kunnen doen in Oslo. De reisleider spreekt met de deelnemers het adres 

en uur van het restaurant af. Na het avondeten geeft hij/zij nog wat informatie over de 

uitgaansbuurten, en spreekt hij/zij een uur af voor het ontbijt de volgende morgen. Hierna keert 

hij/zij terug naar het hotel. 

Chauffeur 

We maken de eerste dag nog niet gebruik van een chauffeur of autocar. 

 

Dag 2 

Reisleider 

Algemene taken+ 

De reisleider communiceert met het hotel voor de lunch. Hij/zij zorgt dat iedereen op tijd verzamelt 

voor de eerste rit met de autocar en dat na de activiteit iedereen terug op de bus zit. De reisleider 

communiceert met de deelnemers voor het avondeten en begeleidt ze bij het winkelen voor 

eventuele vertalingen. De reisleider meldt de deelnemers aan bij de verantwoordelijke van de 

camping. Hij/zij zorgt voor de barbecue en wijst de deelnemers hun cabine op de camping. De 

reisleider spreekt het uur van ontbijt af voor de volgende dag met de deelnemers en geeft informatie 

over de activiteiten van dag 3. 

Chauffeur 

Algemene taken+ 

Op de eerste dag in de bus legt de chauffeur de regels uit i.v.m. stiptheid en het proper houden van 

de bus en geeft hij/zij eventueel een welkomstwoord. De chauffeur brengt de groep naar het 

hoogtepark in Hamar. Nadien rijdt hij/zij naar café Jetta en de winkel. Nadat de chauffeur de groep 

heeft afgezet aan de camping in Andalsnes, rijdt hij door naar zijn hostel waar hij de nacht 

doorbrengt.  

 

Dag 3  

Reisleider  

Algemene taken + 

De reisleider zorgt ervoor dat alle deelnemers aanwezig zijn op de bus bij vertrek. Op de scenic route 

is het belangrijk dat de reisleider vaak controleert dat alle deelnemers er zijn, aangezien we vaak 

stoppen. In Geiranger leidt hij/zij de groep naar het restaurant. Hierna spreekt hij/zij af waar en 

wanneer we terug verzamelen. In Briksdalsbreen haalt de reisleider de tickets voor de trollcar op en 

zorgt hij/zij dat iedereen op een trollcar zit. Op de camping meldt de reisleider de deelnemers aan en 

wijst hij/zij de reizigers hun cabine. De reisleider communiceert over de activiteiten en het uur van 

ontbijt voor de volgende dag. 

Chauffeur 
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Algemene taken+ 

De chauffeur rijdt na zijn/haar ontbijt van het hostel naar de camping in Andalsnes, waar hij/zij de 

groep oppikt. Hij/zij stopt op de afgesproken plaatsen op de scenic route en rijdt de groep naar 

Brikdalsbreen, Buttik Sunde-Kiosken en de camping.  

 

Dag 4 

Reisleider  

De reisleider zorgt dat alle deelnemers van groep 1 op de bus zitten, haalt de tickets op en 

communiceert met de verantwoordelijken/gids van het Via Ferrata park. Eens iedereen vertrokken is 

op het parcours, gaat de gids terug naar de camping om te zorgen dat iedereen van groep 2 op de 

bus zit richting Loen Skylift. Hij/zij haalt de tickets voor de Skylift op en zorgt dat iedereen erop zit. In 

Hoven maakt de reisleider een wandeling met de groep en wacht hij/zij groep 1 op. Wanneer 

iedereen is aangekomen, zorgt de reisleider dat heel de groep op de Skylift terug naar beneden is. De 

reisleider zorgt na afloop dat iedereen terug op de bus zit en meldt in het hostel de groep aan. Hij/zij 

communiceert met de groep over de activiteiten en het uur van ontbijt de volgende dag. 

Chauffeur 

De chauffeur brengt beide groepen naar hun bestemming en haalt ze in de namiddag terug op. We 

hebben voor Lo-Vik Camping gekozen omdat zo de chauffeur na het brengen van de deelnemers naar 

de Skylift, hij/zij kan terugkeren naar de camping voor wat extra rust, zodat hij niet 5/6u moet 

wachten op een parking. Nadien brengt hij/zij de groep naar het hostel in Flam. 

 

Dag 5 

Reisleider 

De reisleider begeleidt beide groepen naar hun bestemming, haalt de tickets op, communiceert met 

de gids van beide activiteiten en zorgt dat iedereen vertrokken geraakt. Na afloop zorgt hij/zij dat 

iedereen op de bus zit om naar Viking Village te vertrekken. De reisleider vertaalt het lunch-menu 

indien nodig en zorgt dat iedereen achteraf weer op de bus zit. Bij de Magic White Caves haalt de 

reisleider de tickets op en communiceert hij/zij met de verantwoordelijke/gids. Hij/zij zorgt weer dat 

iedereen op de bus zit naar het hotel in Bergen, meldt de groep aan en verdeelt de kamers. De 

reisleider informeert de groep over de activiteiten en het ontbijt van de volgende dag. 

Chauffeur 

De chauffeur brengt de groep naar Viking Village, The Magic White Caves en hotel Augustin in 

Bergen. 

 

Dag 6 

Algemene taken + 

Reisleider 
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De reisleider zorgt dat iedereen op tijd op de bus zit richting de supermarkt en helpt de deelnemers 

bij het inkopen. Tijdens de wandeling op Troltunga, begeleidt de reisleider de deelnemers naar de 

top. Hij/zij wijst de weg, controleert dat iedereen mee is en assisteert de ‘achterblijvers’. Tijdens het 

avondeten helpt de reisleider om de wegwerpbarbecues aan te krijgen en nadien helpt hij/zij om de 

tenten op te zetten. De reisbegeleider helpt ook bij eventuele ongevallen of medische problemen. 

Hij/zij informeert de groep over de activiteiten, het uur van het ontbijt en de zonsopgang de 

volgende dag. 

Chauffeur 

De chauffeur rijdt ons ‘s morgens naar de supermarkt en nadien naar de parking van Troltunga. 

Hierna rijdt hij/zij naar Hardanger Hotel, waar hij zijn rustdag beleeft.  

 

Dag 7 

Algemene taken + 

Reisleider 

De reisleider helpt bij het inpakken van de tenten en controleert dat er geen afval achterblijft. Hij/zij 

controleert dat iedereen mee is en wijst de weg bij de tocht naar beneden. Ook hier controleert de 

reisbegeleider of iedereen mee kan en helpt hij/zij mensen in moeilijkheden. In de winkel vertaalt de 

reisleider voor de mensen die dat nodig hebben. In het hotel meldt hij/zij de groep aan en verdeelt 

hij/zij de kamers. De reisleider begeleidt de mensen tot aan de keuzeactiviteiten, zorgt voor de 

tickets en blijft in contact in geval van problemen. Nadien begeleidt de reisleider de mensen tot aan 

het restaurant en verzorgt hij/zij de quiz.  

Chauffeur 

De chauffeur haalt de groep op, op de parking van Troltunga en brengt ze naar de supermarkt. 

Nadien brengt hij/zij de groep naar de keuzeactiviteiten, het restaurant en het hotel. 

 

Dag 8 

Reisleider 

De reisleider zorgt dat iedereen op de bus zit. Tijdens de vrije tijd van de deelnemers in Geilo, gaat 

hij/zij naar de winkel waar hij een klein tussendoortje koopt. Zo heeft hij/zij en de deelnemers iets te 

eten in de lange tijd tussen het ontbijt en lunch. Hij/zij neemt afscheid van de groep en zorgt op de 

luchthaven dat de groep op tijd hun vlucht neemt. 

Chauffeur 

De chauffeur laadt alle bagage in, in het bagageruim en rijdt langs Geilo naar de luchthaven. Hij laadt 

de bagage uit, neemt afscheid van de groep en rijdt de bus terug naar zijn stalplaats. 
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Marketing 
Beschrijving doelgroep en marketingstrategie: 

Onze reis is gericht op jongeren van 20 tot 25 jaar die gepassioneerd zijn door natuur, avontuur, 

sportieve activiteiten en het leren kennen van leeftijdsgenoten. Aangezien veel van hen mogelijks 

nog studeren hebben we gekozen om het te organiseren van 7 tot 14 september in de periode na de 

herexamens. De generaties waar wij op focussen zijn generatie Y en Z. Generatie Y besteedt veel geld 

en wil alles tegelijk, ze werken hard, zijn zelfverzekerd en zijn opgegroeid met technologie. 

Generatie Z is opgegroeid met digitale media, studeren nog, leven in een maatschappij waar ze 

constant informatie krijgen, vervelen zich snel en zappen door het leven. Onze doelgroep wil dus veel 

tegelijk en wordt graag geëntertaind. Om deze reden hebben we veel activiteiten en suggesties 

voorzien in onze reis en voorzien we in de bus animatie door middel van bijvoorbeeld een Playlist van 

Noorse muziek die later nog van pas komt, een quiz, of een film. Uiteraard is er ook nog ruimte voor 

vrije tijd. Onze doelgroep is ook online zeer aanwezig en pakt graag uit met vakantiefoto’s en filmpjes 

van gekke stunten. Door de vele prachtige uitzichten en opties voor extremere activiteiten is onze 

reis hiervoor ideaal. Onze eerste activiteit speelt hier ook goed op in door gebruik te maken van een 

app. 

De jongeren die nog studeren hebben een lager budget. Om deze reden hebben we de prijs zo laag 

mogelijk gehouden, er rekening mee houdende dat de prijsklasse in Noorwegen hoger ligt. Doordat 

onze doelgroep niet zo gefixeerd is op luxe kunnen we de accommodaties zo goedkoop mogelijk 

houden. Daarnaast valt de reis net buiten het hoogseizoen en is het hier en daar wel mogelijk om 

korting te krijgen. Nog een voordeel van onze gekozen data is dat men buiten het hoogseizoen 

minder last heeft van overtoerisme, dat op de populaire plekken zoals Trolltunga anders wel 

problematisch is. 

Voor we de reis samengesteld hebben, zijn we gaan brainstormen over wat de behoeften van deze 

doelgroep zijn en wat zij aantrekkelijk vinden. Aangezien wij zelf in deze generaties zitten, weten we 

heel goed wat voor deze leeftijdscategorie belangrijk is. Daarnaast zijn we ook aan leeftijdsgenoten 

gaan navragen of het beeld dat wij voor ogen hebben, ook voor hen klopt en hierbij werden onze 

vermoedens bevestigd. Voor deze generaties hebben we een combinatiereis met het vliegtuig en de 

autocar samengesteld, waarbij we ons focussen op avontuurlijke activiteiten in de natuur zoals 

kajakken, hoogteparcours, een trektocht, een grot bezoeken, watervallen bezoeken, etc. 

Accommodaties zijn vaak ook avontuurlijk of in de natuur door overnachting op campings en in een 

tent. Omdat natuur en avontuur hand in hand gaan, vonden we Noorwegen het ideale land. Om 

tegemoet te komen aan de brede interesses van de jongeren hebben we gekozen om 

keuzeactiviteiten te integreren waarvan de ene uitdagender is dan de andere. Deze activiteiten 

zullen ook het groepsgevoel versterken. Om het alternatieve en avontuurlijke karakter van onze reis 

te benadrukken hebben we het de naam gegeven: Noorwegen anders actief. 

SWOT: 

-Strenghts: natuur, avontuur, keuzemogelijkheden, sportieve activiteiten, populaire bestemming 

-Weaknesses: weinig comfort en luxe, koud weer, hogere prijsklasse van het land 

-Opportunities: Mogelijke reiswoede na de pandemie, toenemende populariteit vakantie in natuur 

(omwille van o.a. klimaat) 

-Threats: Niet elke activiteit is tijdens heel het jaar toegankelijk 
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USP’s: natuur, avontuur, variatie, sportieve activiteiten 

Marketingtools 
Aangezien jongeren zich niet meer zo bezighouden met de krant, tijdschriften, televisie of radio en 

eerder met internet en sociale media, hebben we ervoor gekozen om reclame te maken via sociale 

media. Jongeren zijn het beste te bereiken via bv. Facebook, Instagram, YouTube, mail en websites. 

Daarnaast willen we hen ook bereiken door affiches uit te delen op plaatsen waar jongeren zich vaak 

bevinden zoals drukke winkelstraten of scholen. Om op persoonlijke wijze informatie te geven en 

vragen te beantwoorden willen we nadat mensen de kans hebben gekregen om via voorgenoemde 

kanalen de reis te ontdekken, een online infosessie houden met een PowerPointpresentatie waar we 

de reis voorstellen. In deze coronacrisis lijkt dit ons het beste idee. Bovendien verwachten wij via de 

digitale weg meer opkomst. Deze infosessie wordt ook aangekondigd via sociale media en de 

website. Via het reiskantoor zal ook een reisbrochure verkrijgbaar zijn met alle informatie over de 

reis.  

-Sociale media: we maken professionele pagina’s op Facebook en Instagram om reclame te maken 

voor de reis. Hier zetten we tal van foto’s om het publiek aan te trekken en geven we een duidelijke 

omschrijving, alsook een link naar de website en een verwijzing naar de infosessie. Daarnaast 

plaatsen we ook positieve reviews en quotesvan mensen die de reis al gemaakt hebben. Het 

voordeel is dat we dit als evenement kunnen aankondigen en dat hierdoor veel mensen dit te zien 

krijgen. Tevens is dit ook makkelijk te delen en krijgen andere mensen het ook te zien als mensen 

hierop reageren. Op deze manier bereiken we heel snel een groot publiek.  

-Infosessie met PowerPointpresentatie: op de infosessie laten we aantrekkelijke foto’s zien en 

beschrijven we de reis en activiteiten in geuren en kleuren. Daarnaast antwoorden we ook op de 

vragen van deelnemers en verwijzen we ze door naar de website, reisbrochure, onze 

contactgegevens en het boekingsformulier. Dit is ook een goede manier om te laten zien dat we een 

professionele en betrouwbare organisatie zijn. 

-Affiches uitdelen: door affiches uit te delen op plaatsen waar jongeren graag vertoeven zoals 

bijvoorbeeld bij studentenverenigingen, studentencafés, bibliotheek, … hopen we een nog groter 

publiek te bereiken. Hier staat relevante informatie op alsook foto’s om het publiek zin te doen 

krijgen in de onvergetelijke reis.  

-Direct mailing: op basis van de mailadressen die we krijgen via bv. de infosessie kunnen we via mail 

reclame, informatie en een link naar de site en het boekingsformulier sturen. 

-Website: op de website staat alle informatie die men moet weten over de reis (activiteiten, 

accommodaties, maaltijden, prijzen, …), foto’s, contactgegevens, een boekingsformulier, etc. Nadat 

we vragen hebben gekregen via bv. mail of de infosessie kunnen we een FAQ-pagina met veel 

gestelde vragen maken. Verder geven we ook algemene informatie over Noorwegen en de gebieden 

die we bezoeken. 

-Reisbrochure: in de reisbrochure die verkrijgbaar is in het reiskantoor, zal alle informatie over de reis 

te vinden zijn. 

-Promotiefilm (YouTube): aangezien YouTube een heel populair kanaal is onder jongeren en zij vooral 

visueel ingesteld zijn, willen we een promotiefilmpje publiceren met prachtige beelden van de reis en 

activiteiten. Dit moet hen warm maken om meer informatie op te zoeken en te boeken. Op de 

website, sociale media en in de mails zal er een link zijn naar dit filmpje. 



35 
 

-Go More: Op school hebben we ons eigen reisbureau. Via deze weg willen we onze reis nog meer 

bekendheid geven onder studenten.  

Uitgewerkte marketingtool 
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Routeplan 
Dag 1  

BRU-OSL 

 

OSL Gardermoen- Oslo Central Fly to get shuttle 

 

Oslo Central – First Hotel Millenium  
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Dag 2 

First Hotel Millenium - Helgøya Klatrepark AS 

 

Helgøya Klatrepark AS – Jetta Cafeteria 
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Jetta Cafetaria – Andalsnes Supermarkt 

 

Andalsnes Supermarkt – Andalsnes Camping 
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Andalsnes Camping - Andalsnes hostel (enkel chauffeur) 

 

Dag 3 

Andalsnes Hostel – Andalnes Camping 

 

Andalnes Camping – Trolstigen 
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Trolstigen – Gudbrandsjuvet 

 

Gudbrandsjuvet – Beautiful River  

 

Beautful river – Ornesvingen 
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Ornesvingen – Geiranger Port  

 

Geiranger Port – Jostedalsbreen Nationalparksjenter 



42 
 

 

Jostedalsbreen Nationalparksjenter – Briksdalsbreen 

 

Briksdalsbreen – Lo vik Camping 
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Lo Vik Camping - Butikk Sunde-Kiosken  

 

Butikk Sunde-Kiosken – Lo Vik Camping 
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Dag 4 

Lo Vik Camping– Via Ferrata Loen (Groep 1) 

 

Via Ferrata Loen – Lo Vik Camping (enkel chauffeur) 
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Lo Vik Camping – Loen Skylift (groep 2) 

 

Loen Skylift – Lo Vik Camping (enkel chauffeur) 
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Lo Vik Camping – Loen Skylift (enkel chauffeur) 

 

Loen Skylift – Flam Hostel 
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Dag 5  

Flam Hostel – Njord Kayak Centre (Groep 1) 

 

Flam Hostel – Station Flam (Groep 2)  
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Flam Beach – Viking Village 

 

Viking Village – The Magic White Caves 

 

The Magic White Caves – Bergen Hotel Augustin 
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Dag 6  

Bergen Hotel Augustin – Tyssedal Supermarkt 

 

Tyssedal Supermarkt – Troltunga Upper Parking 
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Troltunga Upper Parking – Hardanger Hotel (enkel chauffeur)  

 

Dag 7  

Hardanger Hotel – Troltunga Upper Parking (Enkel chauffeur) 
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Troltunga Upper Parking – Tyssedal Supermarkt 

 

Tyssedal Supermarkt - Quality Hotel Voringfoss Eidfjord  
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Quality Hotel Voringfoss Eidfjord – Flat Earth AS (Groep 2&3)  

 

Flat Earth AS – Voringfoss Visitor parking (Groep 3) 
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Voringfoss Visitor parking – Hardangerviddahallen Restaurant (Groep 3) 

 

Groep bungee: Flat Earth AS - Hardangerviddahallen Restaurant (Groep 2) 

 

Groep rust in hotel neemt Openbaar vervoer (Groep 1) 



54 
 

 

Hardangerviddahallen Restaurant - Quality Hotel Voringfoss Eidfjord 

 

Dag 8  

Quality Hotel Voringfoss Eidfjord – Geilo parking 



55 
 

 

Geilo parking – Luchthaven Oslo Gardermoen 

 

Prijsberekening 

Variabele kosten 
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Vaste kosten 
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Onze prijs is berekend op een minimumbezetting van 24 personen. Dit is een 85% bezettingsgraad 

ten opzichte van het maximum, 28 deelnemers. We hebben voor deze twee aantallen gekozen 

omdat ze beide even zijn, en ook deelbaar door vier, waardoor het mooi uitkomt met de grootte van 

onze hotelkamers. Door onze vaste kosten te delen door onze minimumbezetting zal de verkoopprijs 

hoger uitkomen, maar dit kunnen we compenseren met een lagere commissie. We hebben namelijk 

het volste vertrouwen dat we ons product aan 100% bezetting kunnen verkopen, waardoor we meer 

inkomsten hebben dan nodig voor onze vaste kosten. Dit is extra winst voor onze organisatie. Als 

beginnende organisatie moeten we ook niet een heel hoge marge nemen, omdat we nog weinig 

naamsbekendheid hebben opgebouwd.  

We rekenen ook telkens de hoogste prijs van onze gekozen gerechten, hierdoor kan het niet 

gebruikte budget ook als extra winst voor onze organisatie gezien worden.  

 

Componenten van het 
product 

  
Kost 

 Vaste kosten     

Vervoer   3866.61€ 

Accommodatie Chauffeur & 
begeleider  

  
1113.94€ 

Maaltijden Chauffeur & 
reisleider 

  
598.08€ 

Activiteit reisleider    43.63€ 

Loon reisleider  1000,00€ 

Overige vaste kosten  65.13€ 
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Totale vaste kosten  6687.39€ 

Vaste kosten/deelnemer (85% 

bezettingsgraad) 

 

278.64€ 

Variabele kosten    

Accommodatie   241.58€ 

Vlucht(zonder tax)    66.00€ 

Maaltijden   279.94€ 

Activiteiten  217,32€ 

Overige variabele kosten  12.62€ 

Totale inkoopprijs    1096.10€ 

      

Winstpercentage 8%   

Totale nettokost ifv berekening 
van het winstpercentage     95.31€ 

Verkoopprijs vóór BTW & 
Verzekering Financieel 
Onvermogen   1191.41€ 

      

BTW 2,73% 32.53€ 

Verkoopprijs inclusief BTW   1223.94€ 

      

Taksen   74.60€ 

      

Verzekering financieel 
onvermogen   0,15% 1.94€ 

      

VERKOOPPRIJS   1300.48€ p.p. 

Als commerciële prijs zullen we uiteindelijk 1299.99€ nemen 
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Conclusie(extra motiveringen) 
Als je kijkt naar onze vanafprijs stel je je misschien wel de vraag of dit niet aan de dure kant is? Het 

antwoord is nee, Noorwegen is op zich een dure bestemming. Daarnaast zit er in ons pakket al veel 

inbegrepen in de prijs. Omdat we willen dat onze gasten zoveel mogelijk van het ongerepte 

Noorwegen kunnen zien, hebben we gekozen om een combinatiereis met het vliegtuig te maken. 

Deze extra prijs is het dus zeker waard.  

Hierdoor moeten er ook wel wat kilometers gedaan worden per dag, maar hiervoor voorzien we een 

beetje animatie en heb je natuurlijk ook de mogelijkheid om uit te rusten, of om te genieten van de 

magische landschappen. Ook hebben we op sommige dagen geopteerd voor een aparte 

comfortabele accommodatie voor de chauffeur, zodat hij of zij zeker is uitgerust voor het rijden. Dit 

is slechts een kleine meerprijs. Zoals eerder gezegd is Noorwegen een dure bestemming, vooral wat 

betreft de accommodaties. Om hierin een beetje te compenseren hebben we op basis van de 

planning onze accommodaties uitgekozen. Zo slapen onze deelnemers in deftige hotels als er op het 

programma hun een drukke dag te wachten staat, is het een iets rustigere dag dan hebben we een 

camping of hostel uitgekozen voor onze deelnemers. Dit lijkt ons de ideale mix!    

Als we kijken naar de concurrentie zitten wij ook zeker met een aanvaardbare prijs. Om dit te weten 

te komen, hebben we een korte concurrentieanalyse gedaan, waarbij we hebben opgemerkt dat er 

veel verschil zit bij de concurrenten. We hebben een 10-daagse reis gevonden op “Beyondborders”, 

van Oslo naar Bergen. Hun groepsreis is ook gekenmerkt door avontuur. Voor deze 10 dagen vragen 

ze 1575€ voor de kampeerformule, en 1795€ voor de cabin formule. Deze zijn ook exclusief 

maaltijden, iets wat wij meestal wel aanbieden. De reden hiervoor is dat het op veel plaatsen 

moeilijk is om zelf iets te vinden om te eten. 

Een andere concurrent is nrv.nl, zij bieden ongeveer dezelfde reis aan als ons. Hier is de prijs tussen 

de 1500 en 1600 euro, aan halfpension. Hierdoor denken we dat een prijs van €1300,48 

aanvaardbaar is. We hebben er ook voor gekozen om de prijs niet te vermelden op de affiche, en 

helemaal achteraan in het dossier. We willen eerst de lezer/ deelnemer laten wegdromen alvorens 

de prijs te vermelden. We hebben ons verhaal dan ook zodanig opgebouwd dat de lezer dit kan. We 

danken u voor het raadplegen van dit dossier.  
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Bewijs prijzen 
We hebben hiervoor met bijna elke organisator contact opgenomen, screenshots van het internet 

zijn enkel als we na meerdere malen contact opnemen nog steeds geen antwoord kregen, of als er 

duidelijk stond vermeld dat dit het groepstarief is of de laagst mogelijke prijs. Voor de dagen waarbij 

maaltijden niet inbegrepen waren hebben we een budget opgenomen, 12€ voor ontbijt, 15€ voor 

lunch en 25€ voor de 2 barbecues. We hebben dit gedaan op basis van de prijzen van een Noorse 

supermarkt, alsook besproken met de begeleider van dit practicum.  

Dag 1  

- Vlucht BRU-OSL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 43: vlucht43 

- Fly to get airport express Oslo Airport- Oslo Central                             

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

         Figuur 44: Prijs shuttle44 

 
43 Scandinavian Airlines. (z.d.). SAS - Scandinavian Airlines | Makes Your Travel Easier. Geraadpleegd op 10 april 2021, van 
https://www.flysas.com/be-en/ 
44 Flytoget Airport Express. (z.d.). Flytoget.no - forside. Geraadpleegd op 10 april 2021, van 
https://flytoget.no/?qai=brand_no&gclid=CjwKCAjwvMqDBhB8EiwA2iSmPA5rRedDsbRzPCfwCfNxw8gZZcH9CT-
1jskCZJ2NN4e5gW0DEVFqkhoCy1oQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds 

 



62 
 

- Stadspel in Oslo met app 

 

       Figuur 45: Prijs app45  

- Tuk Tuk Thai restaurant 

De meeste gerechten hier kosten 189NOK en 15 NOK voor Beef/Scampi. Dit hebben we dan ook 

overgenomen in onze prijsberekening, inclusief 45NOK voor een drankje.  

 

 

Figuur 46: Prijs Tuk Tuk Thai restaurant46 

 
45 World City Trail. (2021, 13 april). Oslo scavenger hunt- The best way to explore it playing and learning! Geraadpleegd op 10 april 2021, 
van https://worldcitytrail.com/nl/product-2/oslo-escape-game/ 
46 Tuk Tuk Thai Restaurant. (2021, 14 maart). Thai Restaurant og Thai take away Oslo sentrum - Tuk Tuk Thai Restaurant. Geraadpleegd op 
10 april 2021, van https://www.tuktukthaioslo.com/en/ 

 

https://worldcitytrail.com/nl/product-2/oslo-escape-game/
https://www.tuktukthaioslo.com/en/
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- First Hotel Millenium 

 

 

Dag 2 

- Lunch van Hotel Millenium 

 

- Helgøya Klatrepark AS 
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- Andalsnes camping 
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Figuur 47: Prijs Andalsnes Camping47 

-Andalsnes hostel (chauffeur)  

 

Figuur 48: Prijs  Andalsnes Hostel48 

 
47 Åndalsnes Camping (z.d). [Online afbeelding] Geraadpleegd op 7 apr. 21 via https://www.andalsnes-camping.net/home 

48 Åndalsnes Hostel (z.d). [Online afbeelding] Geraadpleegd op 7 apr. 21 via https://www.booking.com/hotel/no/andalsnes-

hostel.nl.html?aid=356980;label=gog235jc-1DCAMoqgFCCWFuZGFsc25lc0gcWANoFYgBAZgBHLgBB8gBDdgBA-

gBAfgBAogCAagCA7gC0_HXgwbAAgHSAiQ5ZWRkOGZhMy00NGYxLTQ3M2UtOWZkZS05MjA2ZThkYzY0YzTYAgTgAgE;sid=23b16851f440d81

0ca003bb229107b5d;dest_id=-

251206;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_ord

er=popularity;srepoch=1618344158;srpvid=71f08ceebf030058;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl 
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Dag 3  

- Lunch Geiranger  

Hiervoor hebben we 3 salades uitgekozen, 1 met vlees, 1 met vis en een vegie optie. In onze 

prijsberekening hebben we de duurste (210NOK) overgenomen 

 

Figuur 49: Prijs lunch Geiranger49 

- Jostedalsbreen Nasjonalparksenter 

 

Figuur 50: Prijs nasjonalparksenter50 

 

- Briksdal Trolcar 

 
49 Hotel Union. (z.d.). Welcome to Hotel Union Geiranger, Norway • Hotel Union Geiranger. Geraadpleegd op 10 april 2021, van 
https://www.hotelunion.no/en/ 
50 Visit Jostedalsbreen. (z.d.). Welcome to Jostedalsbreen National Park Center. Geraadpleegd op 10 april 2021, van 
http://visitjostedalsbreen.no/en/ 

http://visitjostedalsbreen.no/en/
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- Sundekiosken hamburgerrestaurant 

Er is hier niet zoveel keuze, dus hebben we 1 vlees en 1 vis optie genomen: De bacon cheese 

burger van 169kr en Fish and chips 149kr. In onze prijsberekening hebben we de 169kr 

overgenomen, hiermee kan je bijna alles op de menu kaart kopen. We rekenen ook 32kr voor 

een cola mee.  
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Figuur 51: Prijs Sundekiosken51 

- Lo Vik Camping Loen 

 

 

Dag 4  

- Loen Skylift  

 
51 Sundekiosken. (z.d.). Sundekiosken. Geraadpleegd op 10 april 2021, van https://www.facebook.com/unsupportedbrowser 
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Figuur 52: Prijs Loen Skylift52  

- Via Ferrata  

 

Figuur 53: Prijs Via Ferrata53 

- Hostel Flam 

Figuur 54: Prijs Hostel Flam54 

Dag 5 

- Fjord Paddle 

 
52 Loen Skylift prices (z.d). [Online afbeelding] Geraadpleegd op 7 apr. 21 via https://www.loenskylift.com/opening-hours-and-prices 
53 Via Ferrata Loen (z.d). [Online afbeelding] Geraadpleegd op 7 apr. 21 via https://www.loenactive.no/en/activities/via-ferrata-loen 
54 Flåm Camping og Vandrarheim (z.d). [Online afbeelding] Geraadpleegd op 7 apr. 21 via 

https://www.easynetbooking.com/o/ob.php?uhr=2ayfcp 
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Figuur 55: Prijs Fjord Paddle55 

- Flam Railway, Zipline & Bycicle 

 
55 Seakayaknorway (z.d.). [Online afbeelding] Geraadpleegd op 7 apr. 21 via https://www.seakayaknorway.com/our-kayak-tours/fjord-
paddle-3hrs/ 
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Figuur 56: Prijs Flam Railway Package56 

- Viking Village  

 
56 Norwaysbest (z.d). [Online afbeelding] Geraadpleegd op 7 apr. 21 via https://www.norwaysbest.com/packages/flam-railway-flam-
zipline-and-cycling/ 
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               Figuur 57: Prijzen Viking Village57 

- Viking Village lunch 

We hebben hiervoor 20€ (ong. 200Nok) gerekend, omdat dit de meeste gerechten kan 

betalen, door de goedkopere keuze van enkele deelnemers kan er ook nog 1 drankje per 

persoon gekocht worden, prijzen hiervan vonden we niet.  

         

 

      Figuur 58: Prijzen Viking Village58 

- Magical White Caves 

 

- Hotel Augustin 

 
57 Vikingvalley (z.d.) [Online afbeelding] Geraadpleegd op 7 apr. 21 via https://www.uk.vikingvalley.no/ 
58 Vikingvalley (z.d.) [Online afbeelding] Geraadpleegd op 7 apr. 21 via 
https://www.facebook.com/search/top?q=%20Viking%20Diner%20Gudvangen 
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Dag 6  

- Tent voor op Troltunga (optioneel en per twee deelnemers)  

 

Figuur 59:  Kampeertent 2 seconds 2 personen blauw59 

- Wegwerpbarbecue voor avondeten 

 
59 Decathlon (z.d). [Online afbeelding] Geraadpleegd op 7 apr. 21 via https://www.decathlon.be/nl/p/kampeertent-2-seconds-2-
personen/_/R-p-3346 
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Figuur 60: Wegwerpbarbecue 60 

- Hardanger Hotel (chauffeur)  

Figuur 61: Kamer chauffeur hardanger hotel61 

Dag 7  

- Adrenalin kicking White Water Jump 

 

- Bus Eidfjord-restaurant avond 

 
60 Bol (z.d). [Online afbeelding] Geraadpleegd op 7 apr. 21 via https://www.bol.com/nl/p/barbecue-instant-wegwerp-buiten-barbecue-
tafel-rooster-balkon-picknick-barbecue-accessoires-grill-barbecue-kopen-barbecuen-barbecue-saus/9300000014682138/?bltgh=jnqHZO-
uWAFlY7ymgwpC-w.2_9.10.ProductTitle 
61 Hardanger hotel (z.d.). [Online afbeelding] Geraadpleegd op 7 April 2021 via https://hardangerhotel.no/ 
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Figuur 62: bus Eidfjord62 

- Hardangerviddahallen Local Specialities menu 

 

Figuur 63: menukaart restaurant Hardangerviddahallen63  

 
62 Billet skyss (z.d.). [Online afbeelding] Geraadpleegd op 7 April 2021, via https://billett.skyss.no/ 
63 norsknatursenter (z.d.). [Online afbeelding] Geraadpleegd op 7 April 2021, via https://norsknatursenter.no/ 
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- Quality Hotel Voringfoss 

 

Figuur 64: Hotel Eidfjord64  

 

- Prijs quiz 

 
64 Booking (z.d.). [Online afbeelding] Geraadpleegd op 7 April 2021, via https://www.booking.com/hotel/no/quality-amp-resort-va-
ringfoss.nl.html?aid=311093;label=quality-amp-resort-va-ringfoss-
E4Vgo5ZTLbC1_%2AAR9oxk9wS267478910339%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atiaud-297601666555%3Akwd-
311012562177%3Alp1001034%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YSMvrW9srej9TGIEyua1TRI;sid=b58f03730f6ab3
23efcf688faabb45a8;dest_id=-
256383;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_ord
er=popularity;srepoch=1618488970;srpvid=27a35645dcb90030;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl 
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Figuur 65: vikinghelm65 

 

Dag 8 

/ 

- Tussendoortje 

 

 

 

 

 

Figuur 66: Snack66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
65 Bol (z.d). [Online afbeelding] Geraadpleegd op 7 apr. 21 via https://www.bol.com/nl/p/4x-stuks-gouden-vikingen-verkleed-helm-met-
hoorns-verkleed-carnaval-hoeden/9300000032307105/?country=BE&Referrer=ADVNLGOO002027-G-112431142701-S-1007949027318-
9300000032307105&gclid=Cj0KCQjwyN-
DBhCDARIsAFOELTn3OMrfMEaVHtPsITRjtF9RM4DpZtzXUJah7Rwj9FKQNxGuR4Eq37oaAqP3EALw_wcB 
66 Kiwi (z.d.). [Online afbeelding] Geraadpleegd op 7 April 2021 via https://kiwi.no/ 
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Tol 

Dag 1 

Geen gebruik van wegen 

Dag 2 

 

Figuur 67 Tol67 

 

Dag 3 / 

Dag 4/ 

Dag 5 

 
67 Fremtindservice.no (z.d.). [Online afbeelding] Geraadpleegd op 7 April 2021 via https://fremtindservice.no/private/toll-calculator/ 
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Dag 6 

 

Dag 7 / 

Dag 8 
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Veerdiensten 

 

 

Figuur 68: Billetprisar68  

 
68 Fjord1.no (z.d.) [Online afbeelding] Geraadpleegd op 7 apr. 21 via https://www.fjord1.no/Ruteoversikt/Vestland/Jondal-
Toervikbygd/(page)/prices?date=12.03.2021&from=001312275398&to=001312381398 
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Parking 

 

Figuur 69:  Hotel Augustin69  

 
69 Booking.com (z.d.). [Online afbeelding] Geraadpleegd op 7 April 2021 via 
https://www.booking.com/hotel/no/augustin.nl.html?aid=318615;label=New_Dutch_BE_20153197585-
sqH1xDo799%2Aq1hMdVal%2AIAS217292108764%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atiaud-294889293253%3Adsa-
64415475625%3Alp1001242%3Ali%3Adec%3Adm;sid=73ee73de1f364fae17bf4b10ae7d8c2d;dest_id=-
263159;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=16;hpos=16;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;spde
st=ci%2F-263159;sr_order=popularity;srepoch=1617821715;srpvid=af48850914b600f9;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl 
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Figuur 70: Prijs parking troltunga70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
70 Trolltunganorway (z.d.). [Online afbeelding] Geraadpleegd op 7 apr. 21 via 
https://www.trolltunganorway.com/en_GB/activity/267450/trolltunga-parking-p3-at-maagelitopp-upper-starting-point 
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