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Woord vooraf 
 

Voor het practicum Travel Management dat wij volgen aan de hogeschool werd er van ons 
verwacht om een autocarreis uit te werken. 
 
We zijn in dit avontuur gestapt door eerst en vooral te brainstormen met verschillende 
bestemmingen in Europa. Na veel wikken en wegen hebben we gekozen voor Noorwegen als 
bestemming. Noorwegen was de meest onbekende maar ook uitdagende bestemming voor 
ons, deze paste het beste bij onze doelgroep. We kozen voor een avontuurlijke en gewaagde 
reis door het Zuidelijk deel van Noorwegen, omdat dit toch iets minder cliché is dan het 
Noordelijk deel. 
 
Eens we verder werkten aan dit project werd het steeds interessanter en werden we verliefd 
op het mooie Noorwegen. De reis die we hebben samengesteld staat vanaf nu ook op onze 
bucketlist!  
Daarnaast kozen we ook om samen te werken met het bedrijf Autobussen Cannaerts, omdat 
zij de nodige expertise hebben waar wij nog niet over beschikken. 
 
Vanaf het begin van de opdracht tot en met het einde verliep de samenwerking zeer vlot, we 
zijn een sterk team waarbij ieder teamlid afzonderlijk evenveel inbrengt. Ondanks Covid-19  
vonden we dat het zeer vlot samenwerken was en zijn we als team zeer gegroeid. Daarnaast 
hebben we veel bijgeleerd van elkaar.  
 
De samenwerking met het bedrijf Cannaerts en in het bijzonder de communicatie met 
Margaux Cannaerts verliep zeer vlot en open. We werden voldoende vrijgelaten om zaken te 
beslissen en werden bijgestuurd als we hierom vroegen. Verder merkten we een zeer 
enthousiaste sfeer en respons, ook al verliep alles online. 
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Inleiding 
In dit document vindt u een volledig uitgewerkte busreis richting het Zuidelijke deel van 
Noorwegen. Deze rondreis is gericht op avontuurlijke 25- tot 30-jarige reizigers. Het is ook 
een adults-only reis aangezien er uitdagende activiteiten op het menu staan en deze niet 
geschikt zijn, of te zwaar kunnen zijn, voor jongere gezinnen. 
  
Na een aantal uur brainstormen over de naam van dit project kozen we voor Nor on the 
Way, dit verwijst naar de Engelstalige benaming van het land Noorwegen. 
 
We twijfelden tussen Norway on the Edge en Nor on the Way, daardoor lieten we onze 
Instagram volgers kiezen tussen de twee namen en won Nor on the Way uiteindelijk. 
Daarnaast leunt Nor on the Way het meeste aan bij een autocarreis. 
 
We laten u aan de hand van het document Noorwegen kennen door u mee te nemen in de 
geografie, gastronomie en de cultuur. Daarna leggen we onze focus op de reis zelf en geven 
we u meer informatie over hoe de reis er dag per dag uitziet. We geven meer informatie 
over de activiteiten, hotels en eventuele restaurants. We vinden het zeer belangrijk dat de 
bus een beleving blijft en niet enkel een transportmiddel van hotel naar hotel is. Om dit te 
verwezenlijken houden we een tasting, bingo, karaoke, etc. als entertainment op de bus. 
Daarom geven we u voorproefje van ons entertainment boekje dat tijdens onze reis gebruikt 
zal worden.   
 
Als laatste geven we u alle praktische informatie over de reis. Dit betreft de prijs & de 
marketingstrategie.   
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Samenwerking Autobussen Cannaerts 
 
Het bedrijf 
 
Sinds 1924 verzorgt autobussen Cannaerts 
groepsverplaatsingen voor diverse klanten. Ze bieden 
personenvervoer, personeelsvervoer en organiseren op 
verzoek originele en verrassende autocarreizen in 
binnen- en buitenland.  
Autobussen Cannaerts is een echt familiebedrijf en dat 
zullen de klanten ook onmiddellijk voelen aan het 
warme onthaal. 
 
Kwaliteit en een echte beleving van de reis staan 
centraal bij dit bedrijf. Met hun wagenpark van 8 bussen 
vindt u dan ook beslist de beste bus voor uw uitstap. Om 
zo optimaal mogelijk te kunnen genieten van het 
rijcomfort is het zelfs mogelijk om in sommige autocars 
catering, een hostess of barista koffie op aanvraag te boeken. 
 
Cannaerts bestaat binnenkort 100 jaar en door de jaren heen hebben ze aangetoond dat ze 
altijd mee zijn met hun tijd.  Dit bewezen ze afgelopen jaar nogmaals door te starten met 
Vamos@Work waarbij werkgevers plaatsen kunnen huren op een slimme deelbus als 
duurzame en productieve optie voor het woon-werkverkeer. Ook tijdens het begin van de 
corona crisis maakten ze er een punt van om hun bussen zo snel mogelijk veilig te maken voor 
de reizigers en werkten ze samen met een coating bedrijf waardoor ze de veiligste bus van 
België ter beschikking hebben. 
 
Samenwerking 
 
Voor het samenstellen van onze busreis kregen we de mogelijkheid om samen te werken met 
Margaux Cannaerts. We besloten onmiddellijk om deze kans met beide handen te grijpen 
zodat we ook met feedback van een professional aan de slag konden. Er werd vooraf 
besproken met Margaux dat wij de volledige vrijheid kregen over onze keuzes voor de reis. Er 
werd ook afgesproken dat we haar wekelijks updates zodat ze steeds op de hoogte bleef van 
onze plannen en ons feedback kon geven. 
Bij de praktische zaken zoals de mogelijkheden van autocars en de kostprijs hiervan hebben 
we haar om informatie gevraagd aangezien we het vanzelfsprekend vonden om één van hun 
autocars te gebruiken voor deze reis. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: https://autobussencannaerts.be/  

https://autobussencannaerts.be/
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De autocar 
 
De bus die we kozen voor onze reis is de Luxe Touringcar. Deze bus heeft 54 zitplaatsen en is 
met behulp van plexi-schermen, handgel, een aangepaste reinigingsprocedure, een anti- 
virale en bacteriële coating laag helemaal beschermd om coronaproof op reis te vertrekken. 
We hebben voor deze bus gekozen omdat de bus een covid-bezetting heeft van 22 personen, 
dit wil zeggen dat de reiziger zijn mondmasker niet moet dragen aangezien ze voldoende 
afstand hebben tussen elkaar en de plexi-schermen tussen hen hebben staan. 
Indien ze deze covid-bezetting niet hanteren, moeten de reizigers de mondmaskers 
aanhouden in tijden van corona. Dan bedraagt de bezetting 54 zitplaatsen. 
 

 
 
Andere faciliteiten die deze bus biedt en dat belangrijk zijn in functie van onze reis zijn: 

• Wifi en laadpunten 

• Barista koffie 

• Luxe en comfortabele zetels 

• 4 vergadertafels en klaptafeltjes 

• Toilet 

• Koelkast 

• DVD-TV met USB 

• Radio CD met een microfoon 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: https://autobussencannaerts.be/  Bron: https://autobussencannaerts.be/  

Bron: https://autobussencannaerts.be/  

 
 

https://autobussencannaerts.be/
https://autobussencannaerts.be/
https://autobussencannaerts.be/
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Formaliteiten 
 
Reisdocumenten 
Om naar Noorwegen te kunnen reizen heeft men een geldige identiteitskaart of een 
paspoort nodig. We raden aan om deze steeds op zak te hebben samen met uw kaart van 
ziekte en reisverzekering. Een visum is hier niet vereist. 
 
Vaccinaties 
Op vlak van vaccinaties voor het vertrek naar Noorwegen zijn er geen enkele verplicht, maar 
wordt er toch sterk aangeraden om de basisvaccinaties (Tetanus-difterie-kinkhoest, Polio en 
Mazelen-bof-rubella) te controleren. 
Andere aanbevolen vaccins zijn deze voor tekenencefalitis, hepatitis B, de griep en 
Pneumokokken. Wij raden u aan om deze te bespreken met u huisarts. 
 
Gezondheidsrisico’s 
De gezondheidszorgen en de algemene hygiëne zijn uitstekend in Noorwegen. Wel past u 
best goed op voor teken en de overdraagbare ziekten dat ze kunnen meebrengen zoals de 
ziekte van Lyme en tekenencefalitis. Het is daarom belangrijk dat u zich regelmatig 
controleert op teken en bij ziektesymptomen zoals vermoeidheid, hoofdpijn en koorts 
contact opneemt met uw arts. 
 
Covid-19 
Door de wereldwijde uitbraak van Covid-19 zijn er enkele preventieve maatregelen dat het 
land genomen heeft om de verspreiding zoveel mogelijk tegen te gaan. Alle reizigers uit 
België krijgen dan ook een COVID-19-test en/of een quarantaine opgelegd. 
 
Bij terugkomst in België bent u ook verplicht om in quarantaine te gaan en u op de eerste en 
de zevende dag te laten testen op COVID-19. De quarantaine mag gestopt worden indien de 
tweede test negatief is. U bent ook verplicht om binnen de 48 uur een Passenger Locator 
Form in te vullen. 
 
Bijzonderheden 

• De munteenheid in Noorwegen is de Noorse Kronen (NOK). 

• In Noorwegen is het leidingwater overal drinkbaar. 

• Sommige gebieden in Noorwegen zijn niet of heel erg moeilijk toegankelijk voor een 

ambulance, deze kosten kunnen hoog oplopen zonder verzekering. Het is dan ook 

aangeraden om een Europese verzekeringskaart aan te vragen bij uw mutualiteit. 

• Medicijnen zijn niet te verkrijgen zonder voorschrift dus vergeet zeker niet om een 

voldoende hoeveelheid van je persoonlijke medicijnen mee te nemen. 
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Geografie  
Noorwegen is een westelijk land in Scandinavië gelegen in 
Noord-Europa. De aangrenzende landen zijn Rusland, 
Finland en Zweden. De wateren die grenzen aan 
Noorwegen zijn de Barentszzee, de Noorse zee, de 
Noordzee en het Skagerrak.  
 
Er behoort een eilandengroep tot Noorwegen genaamd de 
Spitsbergen, naast een eilandengroep zijn er twee eilanden 
die bij Noorwegen horen. Deze heten Jan Mayen in de 
Noordelijke IJszee en Bouvet in de Zuidelijke IJszee. 
Noorwegen eist ook een deel van Antarctica op. Het meest 
zuidelijke punt en het meest noordelijke punt in 
Noorwegen liggen redelijk ver van elkaar. Zo ver dat als u 
Noorwegen zou spiegelen in de lengte, de Noordkaap tot 
aan Rome zou komen. Het smalste deel van Noorwegen is 
Nordland.  
 

De fjorden zijn een gekend beeld van Noorwegen. De 
kust van Noorwegen bestaat dan ook meestal uit 
inhammen, eilanden en Fjorden. De langste Fjorden 
zijn de Sognefjord, Trondheimfjord, Hardangerfjord en 
Porsangerfjord. De bekendste fjord is de 
Geirangerfjord, samen met de Nærøfjord maken deze 
deel uit van de UNESCO werelderfgoedlijst.  
 
De grootste gletsjer in Europa is het Josteldalsbreen. 
Deze heeft zijarmen zoals Nigardsbreen en 
Briksdalsbreen. De gletsjer Svartisen en Folgefonnagletsjer zijn andere bekende gletsjers.  
Het landschap van Noorwegen bestaat vooral uit het Scandinavisch Hoogland.  
 
Oslo, de hoofdstad, is de grootste stad van Noorwegen. Bergen Stavanger, Trondheim en 
Tromsø zijn nog andere grote steden in Noorwegen. Een van de grootste steden boven de 
poolcirkel is Tromsø.  

 

Bevolking  
Noorwegen heeft een inwonersaantal van vijf miljoen inwoners. Het heeft een vrij 
snelgroeiende bevolking. Het merendeel van de bevolking woont aan de zuidelijke kust en 
de valleien. Zij wonen dus vooral in Oslo, Bergen Stavanger, 
Kristiansand en Drammen. In het noorden woont de 
bevolking dan eerder in steden zoals Trondheim, Narvik, 
Tromsø, Bodø en Hammerfest.  
 
Tot 21 mei 2012 was de Lutherse kerk de staatskerk. Het 
aantal aanhangers van deze religie is gedaald sinds de 
Lutherse kerk zijn bevoorrechte positie verloor. De op een 

Bron: 
https://www.asteriaexpeditions.be/lapla
nd/_zomer-fly-drive-lofoten-8-daagse/  

Bron: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staafkerk_
van_Heddal  

Bron:https://www.opnaarnoorwegen.nl/geirang
erfjord-ontdekken/  

https://www.asteriaexpeditions.be/lapland/_zomer-fly-drive-lofoten-8-daagse/
https://www.asteriaexpeditions.be/lapland/_zomer-fly-drive-lofoten-8-daagse/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staafkerk_van_Heddal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staafkerk_van_Heddal
https://www.opnaarnoorwegen.nl/geirangerfjord-ontdekken/
https://www.opnaarnoorwegen.nl/geirangerfjord-ontdekken/
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na grootste religie in Noorwegen is op dit moment de Islam. De meerderheid van de 
bevolking is totaal niet religieus.  
 
De taal die wordt gesproken in Noorwegen is over het algemeen Noors. Samisch is in de 
minderheid maar wordt wel gesproken door mensen in hun cultuur. Kveens is een taal die 
gesproken wordt in het hoge Noorden, nabij de Finse grens. Zoals in elk land zijn er 
natuurlijk nog een aantal verschillende dialecten verschillend van regio tot regio.  
 

Gastronomie 
De hoofdrol in de Noorse keuken wordt vanzelfsprekend bespeeld door de vis. Torsk 
(kabeljauw), laks (zalm) en reker (garnalen) behoren tot de belangrijkste soorten.  
Naast vis is er natuurlijk ook vlees. Vlees zijn dan eerder delicatessen. Zo heb je kjøttkaker, 

dat zijn vleesballetjes en het lievelingseten van de Noren. 
In Noord-Noorwegen wordt vooral gerookt of gestoord 
rendiervlees gegeten.  
 
Een andere delicatesse is het Noorse lamsvlees. De dieren 
kunnen grazen in de uitgestrekte, ongerepte natuur 
waardoor het vlees zo mals blijft. Een leuk weetje is dat 
het hele dier wordt gebruikt wanneer het geslacht wordt. 
Als je ooit in Noorwegen het gerecht ‘smalahove’ op een 

menu ziet staan heb je geluk. Dit is in sommige delen van het land een delicatesse. Alleen 
weten we niet of iedereen het zou willen proberen. Het is namelijk een schapenkop.  
 
Er zijn 4 vleessoorten in Noorwegen dat je zeker 
moet geprobeerd hebben. Deze zijn eland, rendier, 
hert en korhoender. De eerste drie kennen we 
allemaal, enkel korhoender klinkt niet bekend in de 
oren. Dit zijn wilde vogels, meestal wordt hiervan 
de malse borst opgegeten, het heeft namelijk een 
wildsmaak.  
 
De beroemdste kaas van Noorwegen is brunost, dit 
is bruine kaas. De kaas heeft een zoete smaak en is 
een gekaramelliseerde weikaas. Noren gebruiken dit vaak als beleg op een brood of op 
wafels.  

 

Cultuur  
Op 17 mei vieren de Noren hun nationale feestdag. Dit wordt ook wel de Grunnlovsdagen of 
syttende mai genoemd. Deze dag is gewijd aan de Noorse Grondwet. Verspreid over het land 
vinden zich kinderparades plaats. De koninklijke familie woont de ceremonie bij in Oslo. 23 
juni vieren de Noren het begin van de zomer, genaamd Jonsok (Sint-Jans ontwaken).  
 
   
 
  

Bron: 
https://detgladekjokken.no/oppskrift/hjem
melagede-kjottkaker-brun-saus/  

Bron: https://www.visitnorway.nl/activiteiten-in-
noorwegen/proef-smaak-noorwegen/keuken/  

https://detgladekjokken.no/oppskrift/hjemmelagede-kjottkaker-brun-saus/
https://detgladekjokken.no/oppskrift/hjemmelagede-kjottkaker-brun-saus/
https://www.visitnorway.nl/activiteiten-in-noorwegen/proef-smaak-noorwegen/keuken/
https://www.visitnorway.nl/activiteiten-in-noorwegen/proef-smaak-noorwegen/keuken/
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1. Uitgewerkt draaiboek 
 
Dag 1 

5:00 Verzameling groep op de luchthaven. 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: https://www.trtworld.com/europe/national-strike-cripples-belgium-24123 

 

 

6:25 Vertrek van de vlucht naar München. 
De vlucht wordt uitgevoerd door de luchtvaartmaatschappij Lufthansa & personeel van Air Dolomiti. 
We kozen voor deze vlucht met tussenstop in München omdat de reizigers dan langer kunnen 
vertoeven in Oslo en dit was de goedkoopste vlucht. 
 
BRU-MCU: 06.25-07.40 
Vluchtnummer: LH 2295  

Duur vlucht: 1 uur 
15 minuten 
Prijs: €72,39 voor de 
volledige heenreis 
Klasse: Economy 

07:40-
08.40 

Hier hebben ze eventueel de mogelijkheid tot ontbijten en een 
koffie of een theetje te drinken. 
1 uur overstaptijd 
 
 

 
 

https://www.trtworld.com/europe/national-strike-cripples-belgium-24123
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Foto: https://www.missethoreca.nl/cafe/artikel/2020/10/koffie-in-de-horeca-breed-inzetbaar-en-
hoge-marges-alles-wat-je-moet-weten-over-koffie-
101328294?_ga=2.29993471.1949664298.1618304585-1174970748.1618304585 

08:40 Vertrek vlucht naar Oslo. 
MCU-OSL: 08.40-10.50 

Duur vlucht: 2 uur 
10 minuten 
Klasse: Economy 

10:50 Landing in Oslo + bagage afhalen aan de bagageband.  

12:00 Vertrek vanuit de luchthaven naar het hotel met de bus. 
 
 
 
 
 
 
Foto: https://autobussencannaerts.be/autocars-cannaerts/ 

Duur: 40 minuten 

12:40 Aankomst Anker Hotel. 
 
 
 
 
 
 
Foto: foto Anker Hotel,; 

➢ Double room: 

€36,10 per 

persoon 

➢ Single room: 

€93,46 per 

persoon 

➢ De kamers zijn 

inclusief ontbijt 

https://www.missethoreca.nl/cafe/artikel/2020/10/koffie-in-de-horeca-breed-inzetbaar-en-hoge-marges-alles-wat-je-moet-weten-over-koffie-101328294?_ga=2.29993471.1949664298.1618304585-1174970748.1618304585
https://www.missethoreca.nl/cafe/artikel/2020/10/koffie-in-de-horeca-breed-inzetbaar-en-hoge-marges-alles-wat-je-moet-weten-over-koffie-101328294?_ga=2.29993471.1949664298.1618304585-1174970748.1618304585
https://www.missethoreca.nl/cafe/artikel/2020/10/koffie-in-de-horeca-breed-inzetbaar-en-hoge-marges-alles-wat-je-moet-weten-over-koffie-101328294?_ga=2.29993471.1949664298.1618304585-1174970748.1618304585
https://autobussencannaerts.be/autocars-cannaerts/
file:///C:/Users/anoukbunneghem/Documents/Documents/schooldocs/Travel%20Management%20(Practicum)%20/foto%20Anker%20Hotel
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13:00 Mogelijke lunchopties: 
➢ Mirabel restaurant 

 
Na aankomst in Oslo kan de groep gezamenlijk lunchen om elkaar beter te leren kennen. 

Mirabel restaurant 
Prijs: 
€65 per persoon 
Deze prijs is 
inbegrepen in de 
totaalprijs van de 
reis. 
 
Cuisine: 
Mediterraans, 
Europees, Grill 
➢ Vegetarisch en 

Vegan friendly 

➢ Glutenvrije opties 

➢ Gelegen in het 

centrum van Oslo 

13:00-… De mensen zijn vanaf hier vrij om te doen wat ze willen in Oslo.  
Het centrum is 20 minuten verwijderd van het hotel met het openbaar vervoer en 25 minuten te 
voet. 
Mogelijkheden: 

➢ Munch Museum 

➢ Fram museum van Noorse Poolexpedities 

➢ Vikingschip museum 

➢ Holmenkollen Springtoren en skimuseum 

Munch museum 
Prijs: 11,86 euro per 
persoon  
 
Fram museum 
Prijs: 13,83 euro per 
persoon 
 
Vikingschip museum 
Prijs: €11,86 per 
persoon 
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➢ Sightseeingcruise door de OslofjordFoto: https://www.munchmuseet.no/  

 

Holmenkollen 
Springtoren en 
skimuseum 
Prijs Skimuseum: 
€15,81 per persoon 
 
Sightseeing cruise 
door Oslofjord 
 
Prijs: €33,49 per 
persoon 
Duur: 2 uur 
 

18:00-
19:00 

Diner: Verschillende restaurant opties naast of in de buurt van het hotel: 
Sumo restaurant Storo 
➢ Naast het hotel 

➢ Aziatisch eten 

Johnny Rockets Storo 
➢ Achter het hotel 

➢ Amerikaans restaurant 

➢ Salades, frietjes, sandwiches … 

➢  

 
Prijs: 12-30 euro per 
persoon 
 
 
Prijs: 8- 19 euro per 
persoon 

https://www.munchmuseet.no/
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Dag 2: 

07:00 Ontbijt in Hotel Anker. 

Foto: foto Anker Hotel,; 

 

8:30-12:00 Vertrek naar de zomerboerderij in Dalsvegen met de bus. Duur: 3 uur 12 
minuten 

12:00-13:00 Aankomst, daarna lunch op de zomerboerderij. 
 
In deze lunch krijgen ze: huisbereide organische producten, o.a. sla, geitenkaas, flatbread, de 
beroemde cured sausage, koffie of thee en cake. 

Duur: 1 uur 
De lunch zit 
inclusief in de 
totaalprijs van de 
activiteit op de 
zomerboerderij. 

13:00-15:00 
 

Activiteit op de zomerboerderij: rondleiding+ bezoek bergtop met gids 
 
De reiziger wordt rondgeleid op de zomerboerderij. Hier wordt de geschiedenis verteld over de 
boerderij en hun tradities, de mobiele kaasmakerij, de biodiversiteit en de dieren die er leven.  
 

Duur: 2 uur 
Prijs: €44,51 per 
persoon 

file:///C:/Users/anoukbunneghem/Documents/Documents/schooldocs/Travel%20Management%20(Practicum)%20/foto%20Anker%20Hotel
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Op deze boerderij komt de reiziger echt in contact met de lokale bevolking. Ze leren 
streekproducten maken, zoals bijvoorbeeld geitenkaas. 

 
Foto: Visit Norway 

15:15-18:55 Vertrek naar Jostedal Hotel met de bus. 
 

 Duur: 3u33 

19:00-… Aankomst in Jostedal Hotel. 
Hierna kan de reiziger dineren in het hotel zelf, aangezien er 
niets anders in de buurt is. 
Hierbij krijgen ze een menu met een vlees- of visgerecht. 
Daarnaast kunnen ze nog genieten van koffie en dessert. 

Prijs: €29,67 prijs 
per persoon 
 
Kamertype: 
Double 
 
Prijs diner: 
€ 27,00 per 
persoon 
 
 

  

https://www.visitnorway.nl/overnachten-in-noorwegen/bezoek-een-bergboerderij-in-de-zomer/
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Dag 3: 

08:00 Ontbijt in Jostedal Hotel  

09:00  Vertrek naar Nigardsbreen, hier ligt de gletsjer dat ze vandaag gaan beklimmen.  

09:15 Aankomst Nationaal Park Nigardsbreen.  

09:15-
14:15 

Vandaag staat de blue ice hike op de planning, dit is een zeer pittige activiteit en is zeker niet voor 
beginners! Een goede fysieke conditie is zeker vereist. 
 
Short blue ice hike. 
Een klimming op de gletsjer van Nigardsbreen.  
Het is zeer populair in Noorwegen!  
Deze hike kan vermoeiend zijn voor mensen zonder ervaring in 
klimmen. 
Foto: https://www.pinterest.com/pin/598486237959174426/ 
 
Praktische info:  

• De hiker moet zich voorbereiden op oneven, gladde gronden en moet zelfzeker in zijn 

schoenen staan. 

• De deelnemers worden beveiligd met touwen en dragen studs. 

• Mee te brengen: Handschoenen, wind- en waterafstotende kledij, een lunchpakket, 

waterdichte schoenen. Het is verplicht om het hele lichaam te bedekken. 

• Er gaat een professionele gids mee tijdens de klim. 

Duur: 4 uur 30 
minuten. 
Prijs: €101,71 

14:30 Vertrek richting Stegastein. Duur: 2 uur 40 
minuten. 

https://www.pinterest.com/pin/598486237959174426/
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14:30- 
17:15 

Aankomst hotel in Flåmsbrygga hotel.  
 
 
 
 
 
 
 
Foto: www.booking.com 

Double:  
€ 59,83 per persoon 
Single:  
€ 100,38 per persoon 
 
De prijzen die 
hierboven vermeldt 
staan zijn beiden 
inclusief ontbijt. 

17:30 Inchecken hotel  

17:30-… De reiziger geniet van een elegant en klassiek diner in het sfeervolle restaurant van het 

Flåmsbrygga Hotel. 

 

Prijs diner: 
€42 

 

http://www.booking.com/
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Dag 4 

06:30-07:30 Ontbijt in het Flåmsbrygga hotel.  

07:30-08:00 Rit naar Stegastein viewpoint.   

08:00 Aankomst op de viewpoint. Hier heeft de reiziger een panoramisch uitzicht op het mooie 
Stegastein. De zon staat nog op een laag punt en geeft dus een mooi effect om prachtige foto’s te 
nemen. Hier heeft de reiziger ongeveer een halfuur.  

 

08:15-11:05 Vertrek met de bus aan Stegastein viewpoint tot aan Trolltunga hotel.  Duur rit: 2 uur 50 
minuten. 

11:05-13:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hieronder vindt de reiziger de opties die ze kunnen doen: 
*Deze activiteiten zijn niet inclusief in de totaalprijs. 

Optie 1: RIB BOAT tour+ sider tasting 
De reiziger kan de tour nemen met een RIB BOAT, hiernaast kan hij ook cider proeven, een typisch 
drankje van de streek. 
 
Op de Hardangerfjord zal de reiziger historische en culturele gebouwen ontdekken. 
Ze zien prachtige bergen waarop gletsjerijs ligt. 
Daarnaast is het mogelijk dat ze dieren in het wild spotten. 
 
Hierna kan de groep die voor deze activiteit kiest, zijn lunch opeten. 
 

 
 
Foto: Sider Tasting RIB BOAT 

Prijs RIB BOAT: €115 
 
Inclusief in de prijs van 
hierboven vermeldt: 
➢ Een professionele 

gids en een RIB 

BOAT bestuurder 

➢ De sidertasting/ 

appelwijn of 

appelsap- tasting 

➢ Kaas als 

streekproduct dat 

bij de cider of het 

sap hoort 

➢ Veiligheidsvest 

➢ Wanten 

➢ Zwembril 

➢ Warme mutsen 

 

https://www.trolltunga-active.com/rib-boat-fjord-safari-sider-tasting
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11:05- 16:00 Optie 2: Historische Kajak Tour op Sandvin lake. 
Hier kunnen ze kajakken op een meer dat je meeneemt door de Noorse geschiedenis!  
Er zijn veel culturele landschappen rond het meer, daarnaast bezichtigen ze de Strandfossen 
waterfall en de Buar glacier.  
 
De tour zelf duurt vijf uur, er wordt zo’n 5 tot 8 kilometer gepeddeld door het prachtige Noorse 
meer. 
 
Vereisten: 
➢ Normale fysieke conditie 

➢ Je moet minder dan 125 kilogram wegen 

➢ Een goeie zwemcapaciteit 

➢ Een minimumleeftijd van 15 jaar oud 

Benodigdheden: 
➢ Lunchpakket voor 4 tot 5 uur 

➢ Kledij die aangepast is aan het weer 

➢ Schoenen die tegen water kunnen, nat mogen worden 

Foto: https://www.fjordtours.com/ 
 

Prijs Kajak: €92 
 
Inclusief in de prijs van 
hierboven vermeldt: 
➢ Professionele gids 

met navigatie 

➢ Veiligheidsvest 

➢ EHBO-kit indien 

nodig 

➢ Kajak 

➢ Paddle 

➢ Dekkingsspray 

➢ Duikpak 

 

16:30 Vertrek te voet richting Trolltunga hotel  +/- 30 min stappen  

https://www.fjordtours.com/
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17:00 Ze kunnen hierna inchecken en dineren in het hotel zelf. 

 
Foto’s: www.booking.com 
 

Prijs double room:  
€81,52 euro per person 
 
Prijs single room:  
€128,52 per person 
 
De prijzen van beiden 
kamers zijn inclusief 
het ontbijt  
 
Prijs diner €27 per 
persoon. 
 

 
  

http://www.booking.com/
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Dag 5 

06:00  Ontbijt in het Trolltunga hotel   

06:30 Vertrek naar de Via Ferrata/wandeling in Thyssedal we maken gebruik van de shuttledienst vanuit 
het hotel.  

 

07:30-19u30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Start van de Via Ferrata. 
Dit is een zeer zware maar avontuurlijke dag en kan dus zeker niet gemist worden in een reis naar 
Noorwegen! 
De activiteit begint met een fietstocht van 6 kilometer langs het meer van Trolltunga. 
Daarna stapt de reiziger van de fiets richting de Via Ferrata route en klimt 250 meter naar boven, 
richting het gewone pad. 
 
Na de Via Ferrata moet de reiziger nog +/- 3km stappen richting Trolltunga. 
Eens daar aangekomen stappen ze via het gewone pad terug naar beneden. 
 
De activiteit duurt in totaal 8 tot 12u. 
 
Benodigdheden: 
➢ Lunchpakket: Tijdens de wandeling krijgt de reiziger een Hardanger-surprise snack, 

(Dit is niet ter vervanging van de lunch.) 

Prijs: 
€ 116,70 
 
Inclusief in de prijs 
hierboven 
vermeldt:  
 
➢ Materiaal dat 

u nodig heeft 

om de Via 

Ferrata af te 

leggen 

➢ Professionele 

gids met een 

navigatiesyst

eem 

➢ Veiligheidsmi

ddelen  

➢ Eerste hulp 

kit 

➢ Klimharnas 

en helm 
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Foto’s: https://www.fjordtours.com/ 
Als alternatief van de Via Ferrata, bieden we dezelfde wandeling aan maar dan zonder de Via 
Ferrata. Dit is ideaal voor mensen met hoogtevrees of met weinig tot geen klimervaring. 
 
Hierbij ziet u dus zo goed als dezelfde uitzichten enkel mist u het grote avontuur dat de Via Ferrata 
biedt.  
 

Duur: 10-12 uur 
Prijs: €135  
➢ Professionele 

gids met een 

navigatiesyst

eem 

➢ Transport van 

P1 naar P3 

➢ Stapstokken  

19:30 Terugkeer richting het Trolltunga hotel + diner in het hotel (met shuttle dienst)   

 
  

https://www.fjordtours.com/
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Dag 6:  

08:00- 09:00 Ontbijt in Trolltunga hotel.  

11:05-13:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aangezien de reiziger een zware dag achter de rug heeft op de vijfde dag, houden we de 
zesde dag optioneel.  
We hebben dezelfde opties als op de vierde dag, de reiziger kan dan wisselen met de 
activiteit die hij, zij of X toen deed.  
 
Hieronder vindt de reiziger de opties die ze kunnen doen: 

*Deze activiteiten zijn niet inclusief in de totaalprijs. 

 
Optie 1: RIB BOAT tour+ cider tasting: 
De reiziger kan de tour nemen met de RIB BOAT. Hiernaast kan hij ook cider proeven, een 
typisch drankje van de streek. 
 
Op de Hardangerfjord zullen de reizigers historische en culturele gebouwen ontdekken. 
Ze zien prachtige bergen waarop gletsjerijs ligt. 
Daarnaast is het mogelijk dat ze dieren in het wild spotten. 
Hierna kan de groep die voor deze activiteit kiest zijn lunch opeten. 

Foto’s: Sider Tasting RIB BOAT 

Prijs: €115 
Dit is niet inclusief in de 
totaalprijs van de reis. 
 
Inclusief in de prijs van 
hierboven vermeldt: 
➢ Een professionele gids 

en een RIB BOAT 

bestuurder 

➢ De cidertasting/ 

appelwijn of appelsap- 

tasting 

➢ Kaas als streekproduct 

dat bij de cider of het 

sap hoort 

➢ Veiligheidsvest 

➢ Wanten 

➢ Zwembril 

➢ Warme mutsen 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.trolltunga-active.com/rib-boat-fjord-safari-sider-tasting
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11:00- 16:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optie 2: Kajakken op Sandvin Lake: 
Historische kajak Tour op Sandvin lake. 
Hier kan je kajakken op een meer dat je meeneemt door de Noorse geschiedenis!  
Er zijn veel culturele landschappen rond het meer, daarnaast passeer je de Strandfossen 
waterfall en de Buar glacier.  
 
De tour zelf duurt vijf uur, de reiziger peddelt zo’n 5 tot 8 kilometer door het prachtige 
Noorse meer. 
 
Vereisten: 
➢ Normale fysieke conditie 

➢ Je moet minder dan 125 kilogram wegen 

➢ Een goeie zwemcapaciteit 

➢ Een minimumleeftijd van 15 jaar oud 

Benodigdheden: 
➢ Lunchpakket voor 4 tot 5 uur 

➢ Kledij die aangepast is aan het weer 

➢ Schoenen die tegen water kunnen, 

nat mogen worden 

 
 
 
 
 
 
Foto: https://www.fjordtours.com/ 

Prijs: €92 
Inclusief in de prijs van 
hierboven vermeldt: 
➢ Professionele gids 

met navigatie 

➢ Veiligheidsvest 

➢ EHBO-kit indien nodig 

➢ Kajak 

➢ Paddle 

➢ Dekkingsspray 

➢ Duikpak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.fjordtours.com/
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11:00- 16:30 Optie 3: Ontdek de stad van Odda! 

Foto’s: Restaurants Odda 

 
In het centrum van Odda liggen veel restaurantjes en gezellige cafés die ze kunnen 
ontdekken. Verder biedt de stad nog veel natuur. 
16:30 verzameling groep aan Trolltunga hotel om te vertrekken richting het volgende 
hotel 

19:15-20:00 Aankomst in het Skinnarbu hotel, hierna kunnen de reizigers inchecken en naar de kamer 
gaan.  
 

Prijs double: €119,72 
Prijs single: €139,76 
In de hierboven vermelde 
prijzen zijn het ontbijt en 
een driegangenmenu 
(diner) inbegrepen. 

20:00-… Eens ze geïnstalleerd zijn kunnen de reizigers dineren in het hotel.  

https://www.tripadvisor.com/Restaurants-g1096319-Odda_Hardanger_Hordaland_Western_Norway.html
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Dag 7:  

09:00-11:00 Ontbijt in het Skinnarbu hotel  

12:00- 12:45 Vertrek naar de Gaustabanen. Duur: 44 min 

13:00-15:00 Start van de activiteit.  
Deze activiteit is iets rustiger, daarnaast is het toch nog avontuurlijk genoeg. Het is ideaal voor de 
voorlaatste dag in Noorwegen! 

 
We starten de activiteit met een kabelbaan die de 
reiziger naar de Gaustatoppen brengt. Deze liggen op 
maar liefst 1800 meter boven het zeeniveau. Er is ook 
een gids aanwezig die de reizigers rondleidt door de 
geheime kamers van de Gaustatoppen. Deze NATO-
kamers waren onder andere hermetisch afgesloten 

tijdens de Koude Oorlog! 
Foto: Gaustabanen  

Foto: Gaustabanen top 
Gaustabanen 360 

Duur bezoek: 2 uur 

  

https://gaustabanen.no/en/naturlige-høydepunkter-1
https://www.nordic.be/ons-aanbod/reizen/noorwegen/zomer/historiske-tur-zuid/
https://gaustabanen.no/en/norge-i-360-grader-1
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15:00-17:40 
 

Rit naar het Anker Hotel met de bus. Duur: 2uur en 40 
minuten 

18:00 Aankomst in het Anker Hotel. 
Op deze dag is er een groepsdiner in een BBQ-restaurant, Way Down South.  
Dit sluit de vakantie mooi af in groep!  

Foto’s: https://www.waydownsouth.no/ 

Prijs:  
➢ Double room: 

€36,10 per 

persoon 

➢ Single room: 

€93,46 per 

persoon 

De kamers zijn 
inclusief ontbijt 
 
Prijs diner in Way 
Down South: €35  

 
  

https://www.waydownsouth.no/
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Dag 8:  

08:00-09:00 Ontbijt in het Anker Hotel  

09:00-10:00 Hierna kunnen ze uitchecken aan de receptie.  

10:00- 14:45 Vertrek richting het centrum van Oslo. 
De reizigers zijn vrij om hun eigen tijd zelf in te vullen zoals op de eerste dag.  
Ze worden verwacht om te verzamelen aan het busstation van Skippergata om daarna naar 
de luchthaven te vertrekken. 
Het station is 15 minuten verwijderd van het hotel  
Mogelijkheden: 

➢ Munch Museum 

➢ Fram museum van Noorse Poolexpedities 

➢ Vikingschip museum 

➢ Holmenkollen Springtoren en skimuseum 

➢ Sightseeingcruise door de Oslofjord 

 

Foto: https://www.munchmuseet.no/ 

Foto: https://frammuseum.no/ 

Foto: Viking Museum 

Foto: www.tripadvisor.com 

Foto: Oslo sightseeing oslofjord 

 

Munch museum 
Prijs: 11,86 euro per 
persoon  
 
Fram museum 
Prijs: 13,83 euro per 
persoon 
 
Vikingschip museum 
Prijs: €11,86 per 
persoon 
 
Holmenkollen 
Springtoren en 
skimuseum 
Prijs Skimuseum: 
€15,81 per persoon 
 
Sightseeing cruise 
door Oslofjord 
 
Prijs: €33,49 per 
persoon 
Duur: 2 uur 
 

https://www.munchmuseet.no/
https://frammuseum.no/
https://www.vikingeskibsmuseet.dk/en/
http://www.tripadvisor.com/
https://norwaytravelguide.no/book-holiday-trips/oslo-fjord-sightseeing
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14:45-15:45 De reizigers worden naar de luchthaven gebracht met de bus, we rekenen hiervoor een 
twintig minuten extra indien file.  
De rit zelf duurt 40 minuten. 

Duur rit: 40 minuten 

15:45-18:00 Aankomst op de luchthaven van Oslo per bus. 
Daarna kan hij, zij of X de bagage inchecken en naar de gate wandelen.  

 

18:10 De vlucht vertrekt naar Brussel omstreeks 18:10.   

20:10 Het vliegtuig landt in Brussel om 20u 10.  
De reiziger kan hierna zijn bagage ophalen aan de bagageband en daarna richting huis 
vertrekken.  

De vluchtduur 
bedraagt 2 uur. 
 
Klasse: Economy 
Prijs: €85,87 
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1.1. Omschrijving geplande activiteiten  
 
Dag 1: Brussel – Oslo 
Deze dag is er geen activiteit gepland vanuit onze organisatie. U kunt op eigen tempo de 
veelzijdige stad Oslo ontdekken. De stad heeft veel te bieden, zo heeft het verschillende 
musea, prachtige wandeltochten, … Ook kan je vanuit de stad een boottocht maken die 2 
uur duurt.  
 
 
Dag 2: Oslo – Olevegen – Josteldalsbreen NP 

De activiteit van deze dag is een bezoek aan een 
zomerboerderij. Deze boerderij biedt u een 
lunch van verse producten aan met een daarbij 
aansluitende rondleiding op de boerderij. De 
rondleiding laat u kennis maken met de lokale 
producten en dieren.  
Na de rondleiding en het heerlijke, verse eten 
op de zomerboerderij maken we nog een 
gegidste tour naar de meest dichtbij zijnde 
bergtop. Deze bergtop heet ‘Svoloberget’ en 
geeft een prachtig zicht over ‘Jotunheimen’ en 
het meer ‘Vintern’. Dit bezoek aan de 
zomerboerderij inclusief lunch, rondleiding op 

de boerderij en de gegidste wandeling duurt ongeveer 3u.  
 
 
 
 
Dag 3: Josteldalsbreen NP – Stegastein  
Vandaag is de activiteit ‘Short Blue Ice Hike’ gepland. 
Deze activiteit gaat door in een tong van de gletsjer 
Josteldalsbreen. Deze tong heet Nigardsbreen. Deze 
tocht is inclusief het benodigde materiaal om de gletsjer 
te betreden en inclusief een boottocht over het meer 
van Nigardsbreen. Wat je zelf moet meebrengen zijn 
handschoenen, warme wind- en waterbestendige 
kleren, zonnebril, lunchpakket en wandelschoenen. De 
kleren die je meeneemt moeten uw volledig lichaam 
bedekken. Het is niet aangeraden/verboden shorts of 
een legging aan te doen.  
De gletsjertocht duurt ongeveer 4 à 4,5 uur waarvan u 
zich 1,5 uur op het ijs begeeft.  
 
 
 
 
 

Bron: https://www.visitnorway.nl/overnachten-in-
noorwegen/bezoek-een-bergboerderij-in-de-zomer/  

Bron: 
https://www.pinterest.com/pin/5984862379
59174426/  

https://www.visitnorway.nl/overnachten-in-noorwegen/bezoek-een-bergboerderij-in-de-zomer/
https://www.visitnorway.nl/overnachten-in-noorwegen/bezoek-een-bergboerderij-in-de-zomer/
https://www.pinterest.com/pin/598486237959174426/
https://www.pinterest.com/pin/598486237959174426/
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Dag 4: Stegastein Viewpoint – Odda/Thyssedal 
Bij zonsopgang bezoeken we het Stegastein 
Viewpoint. Dit viewpoint geeft je een prachtig 
panoramisch zicht over de fjord waarin je je nu 
bevindt. We rijden met de bus tot bovenaan en 
stappen daar dan uit om te kunnen genieten van 
het zicht. Je hebt dan ongeveer 30 minuten de tijd 
om te genieten van de zonsopgang en van het 
prachtige uitzicht. Je kan een aantal foto’s nemen 
en daarna terug de bus op richting het volgende.  
Eenmaal aangekomen in Odda heb je een vrije 
namiddag waarbij je kan kiezen tussen 
verschillende activiteiten. Wij laten u hier vrij in 
maar geven u natuurlijk een aantal suggesties. Zo heb je kajak, ribboat, wandelen, … Deze 
kan je allemaal doen in Odda. We raden het aan om het toch wat rustig aan te doen. 
 
Dag 5: Trolltunga Via Ferrata  

Dit wordt een drukke, zware maar zeker een avontuurlijke 
dag! De activiteit begint om 7u30 ’s morgens dus is het 
vroeg dag. De tour is een grote uitdaging! Het is niet 
weggelegd voor mensen met een slechte conditie, slechte 
knieën of voor mensen met hoogtevrees. Je moet dus een 
goede conditie hebben, goed kunnen fietsen en houden 
van avontuur! Het is geen gewone wandeling, de tour 
begint met een fietsrit van 6km aan het meer dat je kan 
zien vanuit Trolltunga. Daarna stap je van de fietsen 
richting de Via Ferrata route en klim je 250 meter naar 
boven richting het gewoonlijke pad. Na de Via Ferrata moet 

je nog +/- 3km stappen 
richting Trolltunga. Eens 
daar aangekomen stap 

je via het gewoonlijke pad terug naar beneden.  
De activiteit duurt 8 – 12u, tijdens de wandeling krijg je een 
Hardanger-surprise snack (dit is niet ter vervanging van de 
lunch. Je moet dus nog steeds lunch meenemen). De tour is 
inclusief het materiaal dat je nodig hebt om de Via Ferrata 
af te leggen, professionele gids met een navigatiesysteem, 
veiligheids- en eerste hulpmiddelen, klimharnas en helm.  
 
Dag 6: Odda/Thyssedal – Skinnarbu 
Na de zware inspanningen op dag 5 plannen we terug een 
rustdag in. Je kan een rustige dag inlassen en het dorpje 
Odda verkennen of als je nog genoeg energie hebt kan je 
net zoals op dag 4 kajakken of de ribboat doen. We laten deze dag vrij omdat er nooit 
voorspelt kan worden hoe zwaar je de Via Ferrata vond.  
 

Bron: https://www.fjordnorway.com/things-to-
do/stegastein-viewpoint-p1588013  

Bron: https://www.fjordtours.com/things-
to-do-in-norway/climbing/trolltunga-via-
ferrata/  

Bron: https://www.fjordtours.com/things-
to-do-in-norway/climbing/trolltunga-via-
ferrata/  

https://www.fjordnorway.com/things-to-do/stegastein-viewpoint-p1588013
https://www.fjordnorway.com/things-to-do/stegastein-viewpoint-p1588013
https://www.fjordtours.com/things-to-do-in-norway/climbing/trolltunga-via-ferrata/
https://www.fjordtours.com/things-to-do-in-norway/climbing/trolltunga-via-ferrata/
https://www.fjordtours.com/things-to-do-in-norway/climbing/trolltunga-via-ferrata/
https://www.fjordtours.com/things-to-do-in-norway/climbing/trolltunga-via-ferrata/
https://www.fjordtours.com/things-to-do-in-norway/climbing/trolltunga-via-ferrata/
https://www.fjordtours.com/things-to-do-in-norway/climbing/trolltunga-via-ferrata/
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Dag 7: Skinnarbu – Oslo 
Deze activiteit is terug iets rustiger maar 
nog steeds met een avontuurlijke touch. 
Via een kabelbaan bezoeken we de 
Gaustatoppen. Deze bevinden zich 
1800m boven het zeeniveau. We 
bezoeken de Gaustatoppen met een 
gids die ons rondleidt door de geheime 
kamers van de berg, deze kamers waren 
hermetisch afgesloten NATO-kamers 
tijdens de koude oorlog.  

Het wordt aangeraden om 
wandelschoenen en winddichte kleren 
aan te doen. Het kan warm zijn aan de 
voet van de berg maar eenmaal 
aangekomen aan de top kan het kouder 
zijn dan verwacht.  
    
 
 
 
Dag 8: Oslo – Brussel  
Deze dag hebben we terug geen activiteit gepland. Je kan op eigen tempo Oslo verkennen en 
eventuele musea of andere activiteiten doen die je de eerste dag van de reis niet hebt 
kunnen doen. We sluiten hier een prachtige reis af.  
 
 

Bron: https://gaustabanen.no/en/naturlige-høydepunkter-1 
uitzicht vanop de top.  

Bron: https://www.nordic.be/ons-
aanbod/reizen/noorwegen/zomer/historiske-tur-zuid/  

https://gaustabanen.no/en/naturlige-høydepunkter-1
https://www.nordic.be/ons-aanbod/reizen/noorwegen/zomer/historiske-tur-zuid/
https://www.nordic.be/ons-aanbod/reizen/noorwegen/zomer/historiske-tur-zuid/
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1.2. Accommodatie  
Anker hotel: 

De eerste en de laatste dag van de reis verblijven we in 
dit stijlvolle hotel. Het hotel bevindt zich in de 
Grünerløkka wijk. De laatste tijd is deze wijk een van de 
populairste plaatsen in Oslo. Er zijn verschillende 
winkels, restaurants en bars omringd door parken. Het 
hotel ligt op ongeveer 15 minuten van de hoofdstraat 
Karl Johan. 
 
Het is een modern 3-sterren hotel met gratis wifi. De 
lobby en de bar zijn onlangs gerenoveerd geweest. In de 

lobby zijn er verschillende plaatsen waar je rustig kan zitten en iets kan drinken. Er zijn ook 
computers die de gasten vrij mogen gebruiken. 
 
Adres: Storgata 55, Oslo 
Website: https://anker-hotel.no/en/a-modern-hotel-in-the-heart-of-oslo/  
 
Jostedal hotel:  
De tweede nacht verblijven we in het Jostedal hotel. Het is gelegen tussen de bergen wat 
zorgt voor prachtige uitzichten. Het is ook omringd door de nationale parken Jostedalsbreen 
en Breheimen. Vanuit het hotel worden verschillende ski-, gletjser- en wandeltochten 
gedaan. Er kan ook geraft en gekayakt worden. 
 
Adres: Jostedalsvegen 3055, 6871 Jostedal 
Website: https://www.jostedalhotel.no/ 

 
Bron: https://www.jostedalhotel.no/  

Flåmsbrygga hotel: 
Op de derde avond verblijven we in dit idyllische hotel. Het hotel is gelegen aan de 
bruisende haven van Flåmm met een prachtig uitzicht op de fjord. Het hotel heeft een 
traditionele en rustieke stijl maar tegelijkertijd is het ook modern en delicaat.  
 
Flåmsbrygga bevindt zich in de perfecte plaats om activiteiten te doen. Er zijn een aantal 
arrangementen waarbij je een activiteit kan doen. In de lobby zijn er ook verschillenden 
suggesties welke activiteiten je rondom het hotel kan doen. 
 
 
 
 
 

Bron: https://anker-hotel.no/en/a-modern-
hotel-in-the-heart-of-oslo/  

https://anker-hotel.no/en/a-modern-hotel-in-the-heart-of-oslo/
https://www.jostedalhotel.no/
https://www.jostedalhotel.no/
https://anker-hotel.no/en/a-modern-hotel-in-the-heart-of-oslo/
https://anker-hotel.no/en/a-modern-hotel-in-the-heart-of-oslo/
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Adres: Flåmsbrygga, A-Feltvegen 25, 5743 Flåm 
Website: https://www.flamsbrygga.no/hotell 

 
Bron: https://www.flamsbrygga.no/  

Trolltunga hotel: 
Op de vierde en vijfde nacht verblijven we in dit 
sfeervolle hotel. Het interieur is zorgvuldig 
uitgekozen zodat het bij de omgeving en 
geschiedenis past van Odda, Trolltunga en 
Hardanger. 
 
Trolltunga is een van de populairste toeristische 
gebieden in Noorwegen in zowel de zomer als de 
winter. Het hotel speelt daaropin en bied veel 
verschillende activiteiten aan vanuit het hotel. Er 

wordt voor gidsen gezorgd voor bepaalde activiteiten. 
 
Adres: Vasstun 1, 5750 Odda 
Website: https://www.trolltungahotel.no/nn   
 
Skinnarbu hotel: 

De zesde nacht verblijven we in dit intieme hotel. Het bevindt zich 
tussen de bergen. Grote delen van het hotel zijn nog maar onlangs 
gerenoveerd. Er zijn moderne, verfijnde kamers waar je de Noorse 
stijl in terugvindt.  
 
Het hotel biedt een grote verscheidenheid aan activiteiten aan. In de 
winter zijn er kilometers aan skipistes en in de zomer zijn er 
verschillende wandelpaden, kan je er vissen, fietsen en zwemmen. 
Het is het perfecte vertrekpunt voor attracties in de buurt zoals de 
Gaustabanen.  
 
 

Adres: Møsvatn, 3660 Rjukan 
Website: https://skinnarbu.no/  
 

  

Bron: https://www.trolltungahotel.no/nn   

Bron: https://skinnarbu.no/ 

https://www.flamsbrygga.no/hotell
https://www.flamsbrygga.no/
https://www.trolltungahotel.no/nn
https://skinnarbu.no/
https://www.trolltungahotel.no/nn
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1.3. Maaltijden 
 
DAG 1:  

Op de eerste dag zijn er geen maaltijden inbegrepen. Tijdens de overstap in München heb je 

de mogelijkheid voor een ontbijt. We lunchen gezamenlijk in het Mirabel Restaurant, dit zit 

inbegrepen in de prijs. Voor het diner is er een ruim aanbod aan restaurants. 

DAG 2: 

We ontbijten in het Anker Hotel. In de middag bezoeken we een zomerboerderij in Olevegen 

waar we een lunch krijgen met huisbereide organische producten. Als tussendoortje is er 

een tasting van kaas en bier/wijn voorzien op de bus. We dineren in het Jostedal Hotel. 

DAG 3 

We ontbijten in het Jostedal Hotel. Voor tijdens de Short Blue Ice Hike nemen we een 

lunchpakket mee van het Jostedal Hotel. We dineren in het Flåmsbrygga hotel. 

DAG 4: 

We ontbijten in het Flåmsbrygga Hotel. Voor tijdens de activiteit nemen we een lunchpakket 

mee van het Flåmsbrygga hotel. We dineren in het Trolltunga Hotel. 

DAG 5: 

We ontbijten in het Trolltunga Hotel. Tijdens de activiteit is er een snack inbegrepen en 

nemen we een lunchpakket mee dat aangeboden worden door het hotel. We dineren in het 

Trolltunga Hotel. 

DAG 6:  

We ontbijten in het Trolltunga hotel. Voor lunch is iedereen vrij in Odda. We dineren in het 

Skinnarbu Hotel.  

DAG 7:  

We ontbijten in het Skinnarbu hotel. We krijgen van het hotel een lunchpakket mee voor 

tijdens de rit naar de Gaustabanen. Het avondeten wordt voorzien door de reisleider. We 

eten gezamenlijk in het barbecue restaurant Way Down South, waar een ruime keuze is aan 

gerookt vlees. 

DAG 8 :  

Op de laatste ochtend ontbijten we in het Anker Hotel, waar een ruime keuze is aan warme 

gerechten, verrassingen van de chef en ovenvers brood. Voor het middageten is iedereen 

vrij om te kiezen uit het ruime aanbod restaurants gelegen in het centrum van Oslo en 

rondom het hotel. Er is ook de mogelijkheid om een lunchpakket aan te kopen aan de 

receptie. In de namiddag nemen we het vliegtuig vanuit Oslo terug naar België. 
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1.4. Inbegrepen en niet inbegrepen  

1.4.1. Inbegrepen  
• Vlucht heen en terug  

o + Bagage  

o Stoelreservatie  

• Vervoer ter plaatse/ bus  

• Hotel + ontbijt  

• 6x lunch 

o Dag 1 

o Dag 2 (Summerfarm) 

o Dag 3 

o Dag 4  

o Dag 5 

o Dag 7 

• 6x diner  

o Dag 2 (Jostedal) 

o Dag 3  

o Dag 4 (Trolltunga) 

o Dag 5 (Trolltunga) 

o Dag 6 (Skinnarbu) 

o Dag 7 (BBQ-restaurant) 

• Tolkosten  

• Reisleider 

• Activiteiten  

o Summerfarm 

o Short Blue Ice Hike 

o Bezoek aan Stegastein Viewpoint  

o Bezoek aan Gaustabanen  

o Tasting op de bus 

 

1.4.2. Niet inbegrepen  
• Verzekering en/of reisbijstand  

• Lunch op dag 6 & 8 

• Diner op dag 1  

• Eventuele bijkomende activiteiten op dag 4&6 

• Eigen kosten aan bv. Souvenirs, …  

• Bijkomende toeristentaks in het hotel  
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1.5. Suggesties  
 
Dag 1: 

In Oslo zijn er meer dan genoeg opties voor het avondmaal:  

• Aziatisch: Südøst Restaurant 
o Adres: Trondheimsveien 5, 0560 Oslo 

• Biologisch: Ben Reddik 
o Adres: Leirfallsgata 6, 0550 Oslo 

• Restaurant & bar: Mirabel Sørenga 
o Adres: Sørengkaia 163, 0194 Oslo 

• Indisch: Der Peppern Gror 
o Adres: Fridtjof Nansens plass 7, 0160 Oslo 

• Vele pizzarestaurants rondom het hotel 
 

Dag 2: 

Je kan dineren in het Jostedal Hotel waar we overnachten: 

• Jostedal Hotel 

o Adres: Jostedalsvegen 3055, 6871 Jostedal 

 

Dag 3: 

Geniet van een elegant en klassiek diner in het sfeervolle restaurant van het Flåmsbrygga 

Hotel: 

• Flåmstova Restaurant 

o Adres: Flamsbrygga, A-Feltvegen 25, 5743 Flåm 

 

Dag 4-6: 

Met de lokale bus ben je op 5 minuutjes in het centrum van Odda, waar een groot aanbod 

aan restaurants is, maar ook in het hotel zelf is er een restaurant: 

• Restaurant hotel: Trolltunga Hotel 

o Adres: Vasstun 1, 5750 Odda 

• Thais: Thai Take Away Odda AS 

o Adres: Bakkegata 4, 5750 Odda 

• Grillrestaurant: Odda-grillen 

o Adres: Tyssedalsvegen 5, 5750 Odda 

• Chinees: Asian Wok, Odda 

o Adres: Røldalsvegen 29, 5750 Odda 
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Dag 7: 

Alles is inbegrepen. 

 

Dag 8: 

In Oslo zijn er meer dan genoeg opties voor het avondmaal:  

• Aziatisch: Südøst Restaurant 

o Adres: Trondheimsveien 5, 0560 Oslo 

• Biologisch: Ben Reddik 

o Adres: Leirfallsgata 6, 0550 Oslo 

• Restaurant & bar: Mirabel Sørenga 

o Adres: Sørengkaia 163, 0194 Oslo 

• Indisch: Der Peppern Gror 

o Adres: Fridtjof Nansens plass 7, 0160 Oslo 

• Vele pizzarestaurants rondom het hotel 
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1.6. Animatie aan boord van de bus  
 
In het begin van de reis wordt er een boekje uitgedeeld aan alle reizigers. Hierin staat de 
dagplanning, allerlei leuke opdrachten en weetjes. 
 
Travel bingo: 
 
Dit is een lijst met dingen die je terugvindt in Noorwegen waar je een kruisje bij zet wanneer 
je het onderweg gezien hebt. Op deze manier moet je alle vakjes proberen aan te kruisen. Bij 
elke foto staat er telkens ook uitleg. 
 
Filmavond: 
 
Dit wordt voorzien wanneer we een lange rit hebben in de avond. We kiezen voor filmen die 
zich afspelen of die gefilmd zijn in Noorwegen zoals bijvoorbeeld: The Tunnel, Psychobitch, 
Amundsen, Thelma 
 
Tasting:  
 
Op de tweede dag is er een lokale tasting voorzien tijdens de busreis naar het Jostedal Hotel 
met kaas die gemaakt wordt op de zomerboerderij in Olevegen die we eerder deze dag 
bezochten. Op de bus zijn er uitklapbare tafeltjes. 
 
Hansa Pilsner 

Hansa is een Noors biermerk. Het bier wordt gebrouwen in Brouwerij Hansa te Bergen. 

Hansa is het tweede grootste merk in Noorwegen (na Ringnes). Hansa Pilsner is een typisch 

ondergistend lagerbier. Een licht bier met karakter, goed aroma en evenwichtige bitterheid. 

De prijzen zijn kr 165 (€16,43) voor 6 blikjes van 0,5 liter. Ieder persoon krijgt een half blikje 

dus dan moeten er maar 2 pakken van 6 blikjes aangekocht worden. Het totaal is dus kr 330 

(€32,86). Dit is voor 24 personen. (Ook bekertjes aankopen of meenemen voor vertrek). 

Het bier kan aangekocht worden door de reisleider in de SPAR Dælenenggata in Oslo. Het 

adres is Dælenenggata 26, 0567 Oslo is dit is ongeveer 17 minuten stappen van het hotel.  

  
 
https://spar.no/nettbutikk/varer/drikke/ol/ol/hansa-pilsner-7030019532028 
 

https://spar.no/nettbutikk/varer/drikke/ol/ol/hansa-pilsner-7030019532028


NOR ON THE WAY   42 

Kaas zomerboerderij Olevegen 
 
Op de tweede dag bezoeken we de zomerboerderij in Olevegen. Van deze boerderij nemen 
we 5 verschillende soorten geitenmelkkazen mee die gemaakt zijn van rauwe biologische 
geitenmelk voor de tasting op de bus. Ook biologische courdworsten, flatbread en een 
yoghurt met honing zitten inbegrepen in de prijs van nkr 210 (€20,92) per persoon. 
 
 
Er is ook een tweede tasting voorzien op de derde dag. 
 
Ringnes Pilsner 

Dit is een Noors biermerk. Het bier wordt gebrouwen in brouwerij Ringnes te Oslo. Ringnes 

is het bestverkochte bier van Noorwegen. Ook dit bier kan op dezelfde plaats aangekocht 

worden.  

De prijzen zijn Kr 161,4 (€16,08) voor 6 blikjes van 0,5 liter. Ook hiervan 2 pakken kopen dus 

een totaal van kr 322,8 (€32,16) voor 24 personen.  

Ook dit bier kan aangekocht worden in de SPAR Dælenenggata.  

 
 
https://spar.no/nettbutikk/varer/drikke/ol/ol/ringnes-pilsner-7044611874950

https://spar.no/nettbutikk/varer/drikke/ol/ol/ringnes-pilsner-7044611874950
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2. Routeplan  
Dag 1: Brussel – Oslo  
De bus pikt ons op aan de luchthaven en voert ons richting het hotel. 

 
 
Dag 2: Oslo – Dalsvegen – Jostedal Hotel  
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Dag 3: Jostedal Hotel – Nigardsbreen – Flåmsbrygga hotel 

 
 

 
 
Dag 4: Flåmsbrygga hotel – Stegastein viewpoint - Odda – Trolltunga hotel  
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x2 
 
Dag 6: Trolltunga hotel - Odda – Skinnbarnu hotel  
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Dag 7: Skinnarbu – Gaustabanen – Oslo 
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Dag 8: Anker Hotel – Oslo Airport – Brussel  
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3. Rij- en rusttijden  
Dag 1 Traject:  

Luchthaven Oslo – Anker Hotel  
X2 aangezien de bus eerst empty leg heeft naar 
de luchthaven 
 
Totaal aantal km: 48,1km 

Rijtijd:  
44min  
 
 
Amplitude: 2u 
11:00– 13:00   

Dag 2:  Traject:  
Anker hotel – Dalsvegen, zomerboerderij 
 
 
 
Traject:  
Dalsvegen, zomerboerderij – Jostedal Hotel  
 
Totaal aantal km: 419km 

Rijtijd:  
3u12min 
 
Totale rust: +/- 3u  
 
Rijtijd: 
3u33min 
 
Amplitude: 11,5u  
8u30-19u 

Dag 3:  Traject:  
Jostedal Hotel – Nigardsbreen  
 
 
 
Traject:  
Nigardsbreen – Flåmsbrygga Hotel  
 
Totaal aantal km: 141,1km 

Rijtijd:  
9 min  
 
Totale rust: +/- 5u  
 
Rijtijd:  
2u33min  
 
Amplitude: 8u15  
9u-17u15 

Dag 4:  Traject:  
Flåmsbrygga Hotel – Stegastein viewpoint  
 
 
 
Traject:  
Stegastein viewpoint – Odda 
 
Totaal aantal km: 188,6km  

Rijtijd:  
24 min  
 
Rusttijd: +/- 30min 
 
Rijtijd: 
2u47min  
 
Rusttijd: hele namiddag 
Amplitude: 3u35  
7u30-11u05  

Dag 5:  We maken gebruik van een shuttledienst vanuit 
het hotel dus wordt de bus niet ingezet   

 

Dag 6:  Traject:  
Trolltunga hotel – Odda 
 
 
 
Traject:  
Odda – Skinnarbu Hotel  

Rijtijd:  
5 min  
 
Rusttijd: +/- 5u  
 
Rijtijd:  
2u44min 
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Totaal aantal km: 166,2km 

Amplitude: 2u45  
16u30-19u15 

Dag 7:  Traject: 
Skinnarbu Hotel – Gaustabanen  
 
 
 
Traject:  
Gaustabanen – Anker Hotel Oslo  
 
Totaal aantal km: 220,2km  

Rijtijd:  
44min  
Rusttijd:  
+/- 2u  
 
Rijtijd:  
2u48min  
 
Amplitude: 6u  
12u-18u  

Dag 8:  Traject:  
Anker Hotel Oslo – luchthaven Oslo  
 
Totaal aantal km: 50,1km  

Rijtijd: 44 min  
 
Amplitude: 2u  
14u45 – 16u45  
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4. Taken reisleider en buschauffeur  
Dag 1: 
 
UUR  ACTIVITEIT  

05:00 Vlucht Brussel naar Oslo: 

• Iedereen (20 passagiers) verzamelt aan de Starbucks in de 
inkomsthal van de luchthaven. 

• Reisleider: Stel jezelf even kort voor en geef je telefoonnummer 
aan hen zodat ze je tijdens de reis kunnen bereiken als er 
problemen zijn. 

• Heeft iedereen de juiste documenten bij? 

• Als iedereen er is, checken we in en stappen we naar de gate. 
De vlucht vertrekt om 06:25. 

07:40 Tussenstop in München. Er moet 1 uur gewacht worden tot de vlucht naar 
Oslo vertrekt (08:40). Er kan eventueel ontbeten worden op de 
luchthaven. 

10:50 Aankomst Oslo. 
De bus komt jullie ophalen aan de luchthaven en brengt jullie naar het 
Anker hotel.  
Adres: Storgata 55, Oslo 
 
De buschauffeur is 2 dagen op voorhand vertrokken om met de bus naar 
Oslo te komen. Dus hij is al ter plaatse op het moment dat jullie 
aankomen. 

12:40 Inchecken in hotel Anker en bagage achterlaten. 
Geef nog even een kleine briefing over wanneer ze morgen verwacht 
worden bij het ontbijt of op de bus. 

13:00 De hele groep luncht samen om elkaar beter te leren kennen. Het gaat 
door in het Mirabel restaurant. Dit is een mediterraans, grill restaurant 
waar er ook vegetarische en glutenvrije opties zijn. De reizigers kunnen 
kiezen uit 2 menu’s (prijs €65). 

14:30 De reizigers hebben een vrije namiddag in Oslo en kunnen de stad 
verkennen. Geef ze eventueel een paar suggesties om te eten in de avond: 

• Aziatisch: Südøst Restaurant 

Adres: Trondheimsveien 5, 0560 Oslo 

• Biologisch: Ben Reddik 

Adres: Leirfallsgata 6, 0550 Oslo 

• Restaurant & bar: Mirabel Sørenga 

Adres: Sørengkaia 163, 0194 Oslo 

• Indisch: Der Peppern Gror 

Adres: Fridtjof Nansens plass 7, 0160 Oslo 

• Vele pizzarestaurants rondom het hotel 

In de lokale spar kan je twee 6-packs kopen van Hansa pilsner. Dit is een 
lokaal biertje die we de reizigers willen laten proeven morgen samen met 
de ambachtelijke kaas. 



NOR ON THE WAY   59 

De Ringnes Pilsner kan je ook in de lokale spar kopen die we de reizigers 
ook willen laten proeven, maar die tasting is op een ander moment. 
Daarvan kan je ook twee 6-packs kopen. 
Adres: Dælenenggata 26, 0567 Oslo  

Dag 2: 
 
UUR  ACTIVITEIT  

8:30 Vertrek bus: 

• Is iedereen er? 

• We hebben een boekje gemaakt voor op de bus met leuke weetjes 
over Noorwegen en spelletjes. Die kan je nu afgeven aan de 
reizigers. 

De rit duurt ongeveer 3u20 (220km). We gaan naar een zomerboerderij 
waar we kaas kunnen maken, koeien melken etc. Op deze baan wordt er 
tol betaald. 
Adres: Dalsvegen 211, 2940 Heggenes 

+/- 12:00 We komen aan op de zomerboerderij. Bij aankomst eten we een lunch. De 
lunch is van huisbereide organische producten, o.a. sla, geitenkaas, 
flatbread, de beroemde cured sausage, koffie of thee en cake. 
Daarna is er een rondleiding van de boerderij. De activiteit duurt ongeveer 
2 uur  

15:15 Vertrek naar Jostedal Hotel. 
Adres: Jostedalsvegen 3055, 6871 Jostedal 
Het is een lange rit (ongeveer 3 uur 30 minuten) dus u kunt een korte 
briefing geven over de volgende dag. Op die manier kunnen de reizigers 
rustig inchecken en dineren.  

 Inchecken in het Jostedal Hotel. Er kan gegeten worden in het hotel. 
 
Dag 3:  
 
UUR  ACTIVITEIT  

08:00 Ontbijt in het Jostedal Hotel. 
09:00 Vertrek naar Nigardsbreen. 

• Is iedereen er? 

Adres: Unnamed Road, 6871 Jostedal 
 
We doen een stevige hike vandaag, de Short Blue Ice Hike, op de gletsjer 
van Nigardsbreen die heel populair is in Noorwegen. Er gaat een 
professionele gids mee tijdens de klim. De hike duurt 4 uur 30 minuten. 
Praktische info:  

• De hiker moet zich voorbereiden op oneven, gladde gronden en 

moet zelfzeker in zijn schoenen staan. 

• Ze worden beveiligd met touwen en dragen studs. 



NOR ON THE WAY   60 

• Mee te brengen: Handschoenen, warme wind- en waterafstotende 

kledij, een lunchpakket, waterdichte schoenen. Het is verplicht om 

het hele lichaam te bedekken met kledij. 

14:30 Vertrek naar Flåmsbrygga. De rit duurt +/- 2uur 40 minuten. 
Adres: A-Feltvegen 25, 5743 Flåm 
Geef op de bus een korte briefing voor de volgende dag. Vertel de 
reizigers dat er morgen 2 opties zijn voor de activiteit en vraag hoeveel 
mensen welke activiteit willen doen. Je kan bij aankomst in het hotel of in 
de bus bellen naar de activiteiten om mee te delen hoeveel mensen er 
zullen zijn.  
Telefoonnummer Rib Boat: +47 991 12 121  
Website kayak: https://www.fjordtours.com/  

17:15 Aankomst en inchecken in Flåmsbrygga hotel. In het hotel kan er gegeten 
worden. Ze hebben een heel sfeervol hotel. 

 
Dag 4: 
 
UUR  ACTIVITEIT  

06:30 Ontbijt in Flåmsbrygga Hotel 
07:30 Rit naar Stegastein Viewpoint. Het is ongeveer een halfuurtje rijden. 

Adres: Bjøgavegen 83, 5745 Aurland 
08:00 Aankomst Stegastein Viewpoint. 

Op deze plek is er een prachtig panoramisch uitzicht over Stegastein, zeker 
in de ochtend en de avond. Er kunnen mooie foto’s genomen worden en 
het is een ontspannen moment. 

08:30 Vertrek naar Odda. De rit duurt ongeveer 2 uur 50 minuten 
In Odda is er keuze tussen twee verschillende activiteiten. Ze kunnen 
kiezen tussen de twee. Voor de kayaktour is het meetingpoint aan het 
Trolltunga hotel. Voor de Rib Boat tour is het meetingpoint aan het 
toeristisch infopunt in het centrum van Odda. Je kan rijden naar het 
Trolltunga hotel en daar de eerste groep afzetten. En dan doorrijden naar 
het toeristisch infopunt. Het is ongeveer 5 min rijden. Laat de bagage in de 
bus zitten. De reizigers kunnen na de activiteit inchecken.  
Adres Trolltunga hotel: Vasstun 1, 5750 Odda 
Adres toeristisch infopunt: Torget 2, 5750 Odda 

11:30 – 13:30 Optie 1: RIB BOAT tour + cider tasting: 
Meetingpoint: toeristisch infopunt Odda centrum  

• Tour op de Hardangerfjord met een typisch drankje van de streek. 

• Historische en culturele gebouwen ontdekken. 

• Prachtig uitzicht over bergen en gletsjers. 

• Er kunnen dieren in het wild gespot worden. 

Hierna wordt er lunch gegeten. 
11:30 – 16:00 Optie 2: Kajakken op Sandvin Lake: 

Meetingpoint: Trolltunga hotel 

https://www.fjordtours.com/
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Kayakken op een meer dat je meeneemt door de Noorse geschiedenis. Er 
zijn veel culturele landschappen rond het meer. Je passeert de 
Strandfossen Waterfall en de Buar Glacier. 
Vereisten:  

• Normale fysieke conditie. 

• Je moet minder dan 125 kg wegen. 

• Een goeie zwemcapaciteit. 

• Minimumleeftijd van 15 jaar. 

Benodigdheden: 

• Lunchpakket vanuit het hotel. 

• Kledij die aangepast is aan het weer 

Schoenen die tegen water kunnen of nat mogen worden. 
16:30 Vertrek richting het Trolltunga hotel 

Adres: Vasstun 1, 5750 Odda 
16:45 Aankomst en inchecken Trolltunga hotel. Dineren kan in het centrum van 

Odda. 
Geef een korte briefing voor de volgende dag.  

 
Dag 5: 
 
UUR  ACTIVITEIT  

06:00 Ontbijt in Trolltunga hotel. 
06:30 Vertrek naar de Via Ferrata in Thyssedal. De rit duurt ongeveer een uur.  

Adres: Fosshaugane Campus trolladalen 30, 6856 Sogndal 
07:30 Start van de Via Ferrata. 

Dit is een hele zware dag, maar een absolute highlight van de reis. De reis 
begint met een fietstocht van 6 kilometer langs het meer van Trolltunga. 
Daarna klim je 250 meter naar boven. Daarna moet er nog 3 km 
gewandeld worden richting Trolltunga. Daarna keren we terug langs het 
gewone pad. 
De activiteit duurt 8-12 uur 
Benodigdheden: 

• Lunchpakket (vanuit het hotel). 

Voorzien vanuit de organisatie: 

• Materiaal dat je nodig hebt om de Via Ferrata af te leggen. 

• Professionele gids met een navigatiesysteem. 

• Veiligheidsmiddelen. 

• Eerste hulp kit. 

• Tijdens de wandeling krijgt de reiziger een Hardanger surprise 

snack. 

Voor de mensen die het niet zien zitten om zo een intensieve klim/hike te 
doen, is er een alternatief. We hebben ook een wandeling voorzien die je 
naar de Trolltunga brengt.  

19:30 Terugkeren naar het Trolltunga hotel. 
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Adres: Vasstun 1, 5750 Odda 
20:30 We zijn terug in het hotel en de reizigers kunnen eten in het centrum van 

Odda. 
Geef een korte briefing voor de volgende dag. Ze kunnen terug tussen 2 
activiteiten kiezen of als ze te moe zijn kunnen ze ook een rustdag nemen. 

21:00 Als er mensen zijn die de kayak tour willen doen komt er een gids van de 
organisatie uitleg geven over de uitstap. Hij/zij vertelt welke uitrusting je 
nodig hebt, hoe het weer gaat zijn en meer. 

 
Dag 6: 
 
UUR  ACTIVITEIT  

EIGEN KEUZE Het ontbijt start om 06:00 en eindigt om 09:30. De reizigers kunnen kiezen 
wanneer ze opstaan.  

 Aangezien de vorige dag zo vermoeiend was kunnen de reizigers vandaag 
kiezen tussen een rib boot tour, kajak tour of ze kunnen in het hotel 
blijven en uitslapen en de stad (Odda) wat gaan verkennen. De 
voorgestelde activiteiten zijn OPTIONEEL. Ze kunnen die doen als ze 
willen, maar het is niet verplicht. 

11:00 – 13:00 Optie 1: RIB BOAT tour + cider tasting: 
Meetingpoint: toeristisch infopunt Odda centrum 
adres: Torget 2, 5750 Odda 

• Tour op de Hardangerfjord met een typisch drankje van de streek. 

• Historische en culturele gebouwen ontdekken. 

• Prachtig uitzicht over bergen en gletsjers. 

• Er kunnen dieren in het wild gespot worden. 

Hierna wordt er lunch gegeten. 
11:00 – 16:00 Optie 2: Kajakken op Sandvin Lake: 

Meetingpoint: Trolltunga hotel 
Kayakken op een meer dat je meeneemt door de Noorse geschiedenis. Er 
zijn veel culturele landschappen rond het meer. Je passeert de 
Strandfossen Waterfall en de Buar Glacier. 
Vereisten:  

• Normale fysieke conditie. 

• Je moet minder dan 125 kg wegen. 

• Een goeie zwemcapaciteit. 

• Minimumleeftijd van 15 jaar. 

Benodigdheden: 

• Lunchpakket vanuit het hotel. 

• Kledij die aangepast is aan het weer 

• Schoenen die tegen water kunnen of nat mogen worden. 

16:15 Verzamelen en vertrek naar Skinnarbu hotel. 
Adres: Møsvatn, 3660 RJUKAN 
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Geef op de bus een korte briefing over de volgende dag. Op de busrit kan 
er aan karaoke worden gedaan. Nu dat de groep elkaar beter heeft leren 
kennen is en de reis bijna gedaan is zal dit een leuke rit worden.  

19:15 Aankomst en inchecken Skinnbarnu hotel. Dineren in het hotel. 
 
Dag 7: 
 
UUR  ACTIVITEIT  

09:00 Ontbijt in Skinnarbu hotel. 
12:00 Vertrek naar de Gaustabanen. De rit duurt ongeveer 40 minuten. 

Adres: 3660 Rjukan, Noorwegen 
13:00 Een kabelbaan brengt iedereen naar de top, die maar liefst op 1800 meter 

boven het zeeniveau ligt. Een gids geeft een rondleiding door de geheime 
kamers. Ze zijn gebruikt door de NATO en waren hermetisch afgesloten 
tijdens de Koude Oorlog. 
De activiteit duurt ongeveer 2 uur. 

15:00 Vertrek naar Anker hotel in Oslo. De rit duurt ongeveer 2 uur 40 minuten 
Adres: Storgata 55, Oslo 
Geef een korte briefing over de volgende dag. 

18:00  Aankomst en inchecken in Anker hotel (adres). De reizigers kunnen hun 
bagage op de kamer gaan leggen en hun snel even opfrissen als ze dit 
wensen. We doen vanavond een groepsdiner om de reis goed af te 
sluiten. 

19:00/19:30 Dineren in Way Down South. Dit is een tof barbecue restaurant perfect om 
de reis af te sluiten. 
Adres: 0182 Oslo 

 
Dag 8: 
 
UUR  ACTIVITEIT  

08:00 Ontbijt in Anker hotel. 
09:00 – 10:00 Uitchecken in het hotel. De bagage wordt in de bus geplaatst. Daarna 

kunnen de reizigers de stad nog even verkennen.  
10:00 Vandaag zijn jullie terug in Oslo en kunnen jullie terug de stad ontdekken. 

Er zijn verschillende monumenten en musea. Dus jullie kunnen doen waar 
jullie zin in hebben.  

14:45 Er wordt terug verzameld aan het Anker hotel en vanuit daar brengt de 
bus jullie naar de luchthaven. De rit duurt ongeveer 40 minuten, maar we 
vertrekken 20 minuten vroeger indien er file is. 

15:45 Aankomst op de luchthaven.  
18:10 Vlucht Oslo – Brussel. 
20:10 Jullie landen om 20:10 in Brussel. Nadat de bagage is opgehaald kunnen 

jullie vertrekken naar huis. Je kan iedereen bedankten voor met ons op 
reis te gaan en voor de toffe sfeer.   
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5. Marketingplan  
Waarom deze reis? 
 
Als we denken aan Noorwegen denken we onmiddellijk aan adembenemende fjorden, 
besneeuwde bergtoppen, gletsjers en heel erg veel avontuur. Dit is ook de reden waarom 
we onmiddellijk dachten aan een avontuurlijke rondreis waarbij de focus op de lokale 
bevolking en hun gewoontes zeker niet kan ontbreken.  
 
Na het analyseren van onze concurrentie merkten we op dat de meeste rondreizen in 
Noorwegen plaatsvinden in het Noorden van het land en dit ook meestal in het 
winterseizoen. Deze rondreizen zijn ook meestal reizen dat met een huurwagen gedaan 
worden. We vonden het dan ook ideaal om ons op het zuidelijke deel van het land te 
focussen tijdens het zomerseizoen voor onze busreis. Tijdens het samenstellen van de reis 
volgden we ook een online reisbeurs waar een soortgelijke reis met de huurwagen werd 
voorgesteld. Hier werd er ons verteld dat reizen in dit deel van het land en vooral in de 
zomer aan hun opmars bezig zijn, dit bevestigde onze gedachte om hiermee door te gaan. 
 
USP-reis 
 

• Er worden weinig rondreizen in deze regio aangeboden, vooral in de zomer. 

• Er worden weinig soortgelijke busreizen aangeboden met de focus op avontuur. 

• Zeer groot aanbod aan avontuurlijke en sportieve activiteiten. 

• Activiteiten die worden aangeboden in de regio zijn zeer divers: sportief, 
avontuurlijk, lokaal, gastronomisch, cultuur, … 

• Via deze route haalt men echt zoveel mogelijk uit een 8-daagse rondreis in 
Noorwegen. Door het grote aanbod aan activiteiten en prachtige natuur in de regio 
zijn langere reizen in deze regio zeker mogelijk! 

 
Segmentatie doelgroep 
 
Geografische segmentatie 
Onze reis focust zich vooral op Nederlandstalige Belgen die met onze organisatie op reis 
willen gaan. 
 
Demografische segmentatie 
De leeftijdscategorie waarop we onze reis gebaseerd hebben is de leeftijdscategorie tussen 
25 en 30 jaar. Deze mensen behoren tot de generatie Y dat ook wel bekend staat als de 
generatie van de “millenials”. 
 
Psychografische segmentatie 
Activiteiten: De levensstijl van onze doelgroep is heel divers en actief. Naast zijn werk zit de 
millenial niet stil en beoefent hij of zijn actieve of avontuurlijke hobby’s en sporten waardoor 
ze zichzelf op bepaalde vlakken beter ontwikkelen en waar ze hun vrienden kunnen zien. Ze 
bezitten een groot sociaal netwerk en zijn harde werkers. Ondanks dit willen ze nog zoveel 
mogelijk van het leven genieten voordat ze zich definitief settelen. Ze komen sociaal en 
spontaan over en zullen ook voor hun mening en de maatschappelijke belangen opkomen 
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waar nodig. Ervaringen opdoen en deze kunnen delen met de buitenwereld staat centraal in 
hun vrije tijd en hiervoor reizen ze graag naar voor hen onbekende oorden. 
 
Gedragssegmentatie 
Onze doelgroep zoekt naar avontuurlijke activiteiten en onvergetelijke ervaringen. Deze 
vinden zich ook meestal plaats op bestemmingen met adembenemende natuur en prachtige 
vergezichten. 
 
 
Beschrijving doelgroep  
 
Voor onze reis naar Noorwegen hebben we gekozen voor een doelgroep tussen de 25 en de 
30 jaar. Deze groep sluit aan bij generatie Y, ook wel gekend als millenials. Deze doelgroep 
is vooral gekend voor zijn Fear of missing out waarbij dat ze zoveel mogelijk willen 
meepikken van het leven. Ze zijn er dan ook voor gekend om extra te willen betalen voor 
een goede customer experience en geweldige ervaringen.  
 
De focus bij onze reis ligt vooral op het actieve en avontuur, dit in combinatie met cultuur. 
Voorbeelden van activiteiten in deze thema’s zijn: een via ferrata, een gletsjerwandeling en 
een bezoek aan een zomerboerderij. Dit zijn activiteiten dat de echte kick geven waar onze 
doelgroep naar zoekt bij het plannen van een reis.  
 
 
Marketingtools 
 
Ons doelpubliek is vooral actief op het internet en op sociale media. Deze kanalen zullen dan 
ook zeker gebruikt worden om hun aandacht te trekken. De volgende marketingtools zullen 
wij als organisatie gebruiken:  
  

• Website: Via een website komen we professioneel over als reisorganisator. Hier kan 
de klant alle mogelijke informatie omtrent onze reis en de bestemming terugvinden 
en waar ze zich kunnen inschrijven op onze online nieuwsbrief. Ze vinden hier ook 
onze contactgegevens zoals een mailadres, links naar onze sociale media, … 
waardoor ze ons kunnen contacteren bij vragen. Door een online chat te koppelen 
aan onze website tonen we aan de klant dat we beschikbaar zijn en is de drempel om 
ons te contacteren veel kleiner. De site bevat ook een eenvoudige bookingtool 
waardoor men in enkele kliks een reservatie kan maken. 

• Sociale media: Sociale media zijn niet meer weg te denken in het leven van onze 
doelgroep en dit is dan ook de ideale manier om hen op een gemakkelijke manier 
kennis te laten maken met ons product. We denken hierbij vooral aan twee grote 
spelers, namelijk Facebook en Instagram. Dit zijn 2 heel toegankelijk kanalen waar 
men gratis gebruik van kan maken en waar we foto’s en informatie kunnen delen 
over de reis en mogelijke (online) infoavonden of reisbeurzen. Via deze weg kunnen 
mogelijke klanten ook makkelijk met ons in contact komen bij eventuele vragen of 
opmerkingen. 

• Online infoavond/reisbeurs: Infoavonden of reisbeurzen “in real life” zijn in deze 
crisisperiode niet mogelijk. Daarom zouden we focussen op online reisbeurzen waar 
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we aan kunnen deelnemen en zo een groot mogelijk publiek kunnen bereiken. Ook 
kunnen we zelf een online info avond organiseren waar de focus ligt op onze reis en 
al de nodige extra informatie dat belangrijk is voor vertrek. Hier kunnen mogelijke 
klanten ook altijd bij ons terecht met al hun vragen en kunnen ze zich inschrijven op 
onze nieuwsbrief. 

• Brochure: Via een brochure krijgen mogelijke klanten onmiddellijk een goed beeld 
van wat ze kunnen verwachten van de reis en kunnen ze de belangrijkste informatie 
onmiddellijk terugvinden. De brochure omvat een omschrijving van de bestemming 
en de reis, de prijs en belangrijke informatie. Deze kunnen zowel online als fysiek 
meegegeven worden tijden reisbeurzen of infoavonden. De uitgewerkte versie kan 
op de volgende pagina bekeken worden.  

• Flyer: Via een flyer is de belangrijkste informatie van de reis onmiddellijk zichtbaar en 
krijgt de mogelijke klant onmiddellijk een idee van de sfeer van de reis. Deze flyers 
kunnen online of fysiek meegegeven worden en kunnen ook worden opgehangen 
zodat de reis meer zichtbaarheid krijgt. De uitgewerkte versie kan op de volgende 
pagina bekeken worden.  

• E-mail: Via een mailinglijst kunnen we onze mogelijke klanten informeren over de 
reis en mogelijke infoavonden en reisbeurzen waar we aan zouden deelnemen. 
Ook informatie over mogelijke acties of over hoeveel plaatsen er nog beschikbaar 
zijn, zouden via deze weg gedeeld kunnen worden. Klanten kunnen zich tijdens 
infoavonden en via onze website inschrijven op deze mailinglijst, de gegevens dat 
met ons worden gedeeld worden enkel voor de nieuwsbrieven gebruikt met 
aandacht voor de GDPR-wetgeving. 

• Google Ads: Via Google Ads kunnen we ervoor zorgen dat we zichtbaarder worden 
op het internet wanneer mensen bepaalde zoektermen gebruiken. Dit kan handig zijn 
omdat mensen die avontuurlijke reizen in Noorwegen zouden opzoeken dan veel 
sneller op onze website zullen terechtkomen. Dit is een betalend medium. 
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7.1. Uitwerking marketingtool  
Brochure 
 
Kost drukwerk 500 3-luik venster brochures op light glanzend papier is 139,46 incl. btw bij  
Flyer.be (zie foto). 
 

 
Figuur 1 Prijzen brochure via flyer.be 

Flyer 
 
Kost drukwerk voor 1000 flyers in A5-formaat, dubbelzijdig in full colour is 30,19 euro incl. 
btw bij drukwerk.nl (zie foto). 
 
 

 
Figuur 2 Prijzen flyer via drukwerk.be 
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5. Financieel  
5.1. Vaste kosten  
Deze kosten moeten altijd betaald worden. Ongeacht de aantal deelnemers 

 
Zoals u kunt zien is de prijs van de bus aan de hogere kant. Dit komt doordat we rekening 
hebben gehouden met corona. Door een grotere bus aan te kopen kunnen onze klanten 
zonder mondmasker en met voldoende ruimte genieten van hun busrit. Wanneer we een 
kleinere bus zouden genomen hebben zijn de mondmaskers opnieuw verplicht doordat er 
terug minder afstand behouden wordt. Dit is niet aangenaam voor onze klanten wanneer zij 
2-3u aan een stuk in de bus zitten.  
 
De bus heeft een grote van 54 zitplaatsen en wij rekenen in onze reis een deelnemersaantal 
van 20 personen (exclusief chauffeur en reisleider). Als de bus met een volledige capaciteit 
zou rijden zou het bedrag voor de bus p.p. op €151 (dit berekent op 53 deelnemers exclusief 
reisleider) 
 
De prijs van de bus is inclusief kosten van de chauffeur en de brandstof wanneer we de bus 
voor de reis zouden laten afreizen naar Noorwegen om hem daar in gebruik te stellen. Dit is 
dus een heen- en terugreis in “empty leg”.  
 

 
Hierboven zijn de maaltijden voor de chauffeur en reisleider vermeld. Op dagen dat het 
diner voor de reizigers niet inbegrepen is hebben we ervoor gezorgd dat er toch een budget 
vrijgemaakt is zodat de chauffeur en reisleider geen extra kosten moeten maken om te 
dineren.  
De reizigers hoeven dus €24,55 p.p. bij te betalen voor de maaltijden van hun chauffeur en 
reisleider 
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5.2. Variabele kosten  
Deze kosten hangen af van het aantal deelnemers dat deelneemt aan de reis of kosten die 
kunnen veranderen naargelang het seizoen.  
 
De prijzen die we ontvangen hebben in Noorse Kronen hebben we omgezet in euro’s met de 
wisselkoers van 12/04/2021.  

 
 
Dit zijn de prijzen per persoon per activiteit. Als totaal komt dit op €288,29.  

 
 
De getallen die vermeld staan onder ‘NOK’ zijn de prijzen die we ontvangen hebben van de 
hoteliers. Deze hebben we omgezet in euro’s met de wisselkoers van 12/04/2021. De single 
rooms zijn weggelegd voor de chauffeur en reisleider/reisleidster.  
 
Het totaalbedrag is onderaan in het geel aangeduid. Dit is het uiteindelijke bedrag dat de 
reizigers moeten betalen. Dit zijn alle logies plus de logies van de chauffeur en de reisleider 
erbij geteld. Zoals hieronder vermeld. 

 
 

 
 
Alle logies zijn inclusief ontbijt.  
Zoals u kunt zien bij het Jostedal Hotel is er geen prijs voor de chauffeur en reisleider. Dit 
komt omdat zij ‘free of charge’ mogen logeren in dit hotel.  
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Hierboven vermeld zijn de inbegrepen maaltijden voor de reizigers. Het deel ‘degustatie’ zijn 
de degustaties die geserveerd worden op de bus.  
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5.3. Prijsberekening  

 

 
 

De prijs voor onze reis komt dus op €1630 per persoon.  
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Alternatief  
Als alternatief om de prijs te drukken kunnen we samenwerken met een busmaatschappij in 
Noorwegen. Hieronder hebben we afgebeeld wat het verschil zou zijn in prijs. Dit hebben we 
berekend met de prijzen die we kregen van het BAAV-reglement.  
 

  
 
Zoals u kunt zien is de reis meteen +/- €390 goedkoper.  
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Bewijs van de prijzen  
Hotels en activiteiten:  
Anker hotel Oslo:  

 
 
Summerfarm + Mountain hike: (activiteit) 
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Josteldal hotel Josteldalsbreen:  

 
Short Blue Ice Hike: (activiteit) 

 
 
Flåmsbrygga hotel: 
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Trolltunga/ Via Ferrata: (activiteit) 

 
Trolltunga hotel:  
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Gaustabanen: (activiteit)  

 
 
Sandviken camping:  
2 x hut voor 6 personen (alle prijzen zijn per hut)  

 

 
1x hut voor 5 personen  
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1x hut voor 3 personen  

 

 
 
Tasting Summerfarm: 
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Tolwegen:  
De tolwegen zijn berekend volgens de euronorm van de bus en op welke brandstof de bus 
rijdt. De euronorm is hiervan euronorm 5 en de brandstof is diesel.  
https://fremtindservice.no/private/toll-calculator/ 12 April  
 
Eerste dag reizen we van Brussel naar Oslo. 
We betalen tol van de luchthaven naar het hotel: 

 
 
Tweede dag: 

 
 

https://fremtindservice.no/private/toll-calculator/
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Derde dag:  

 
 
Vierde dag:  

  
 
 
Vijfde dag:  
Op de vijfde dag rijden we van het Trolltunga hotel naar Trolltunga active. Dit is ongeveer 10 
minuten rijden waardoor we geen tolwegen passeren.  
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Zesde dag:  

 
 
 
Zevende dag:  
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Achtste dag:  
We reizen van Oslo naar Brussel dus we betalen enkel tol richting de luchthaven.  

 
 
Totale berekening:  

 
 
Totaal = 1450 NOK  
→ €143,41 → €7,17p.p.   
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Inbegrepen maaltijden/ lunchpakketten:  
Anker hotel: lunchpakket  

 
 
Jostedal hotel: (inbegrepen diner)  

 
 
 
 
 
Flåmsbrygga hotel: lunchpakket  
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Trolltunga hotel: lunchpakket  

 
Vluchten:  
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Deze prijzen zijn opgezocht op 17/04/2021  
Heenvlucht: 7 juni 2021: 

 
Terugvlucht 14 juni 2021:  

 
Totale prijs: €85,87 + €72,39= €158,26 
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6. Verzekering  
Allianz Global Assistance: 
Vanaf 6,4% van de reissom bij meerdaags reizen.  
 
Annulering:  

➢ Voor het volledige bedrag van de reissom  

➢ Terugbetaling in geval van ziekte, ongeval, overlijden, nieuwe baan, herexamen, 

zwangerschap via kunstmatige inseminatie  

Dekking van voorafbestaande ziektes zonder vrijstelling  
 
Assistance Personen  

➢ Onbeperkte medische kosten  

➢ Onbeperkte repetriëringskosten bij ziekte, ongeval,…  

➢ Medische nabehandelingskosten in België tot €625/persoon  

➢ Opsporing- en reddingskosten tot €6250/persoon  

➢ Catastrofedekking: verlening verblijfkosten tot €600/persoon  

Forfaitaire vergoeding van €50/dag vanaf de 2e dag hospitalisatie in het buitenland  
 
Compensatiereis  

➢ Voor het volledige bedrag van de reissom  

Reisgoed/bagageverzekering  
➢ Vergoeding bij diefstal, beschadiging, zonder vrijstelling  

➢ Dekking van waardevolle voorwerpen zoals GSM, laptop en sportmateriaal  

➢ Tot €2000/persoon  

➢ Tot €400/persoon voor de eerste noodzakelijke aankopen bij laattijdige afgifte van uw 

bagage  

Kapitaal reisongevallen  
➢ Vergoeding bij overlijden of blijvende invalidideit  

➢ Tot €12.500/persoon  

Assistance wagen (Europa)  
➢ Pechhulp, sleepdienst en repatriëren  

➢ Vervangwagen  
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