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Noorwegen : Oslo en Bergen   
 

         06/08 – 12/08/2020   Group : 20200010 

 

 
 

Ontdek op deze reis de moderne Noorse hoofdstad Oslo en de gezellige hanzestad Bergen. Voor de 
verplaatsing tussen beide steden kiezen we voor de beroemde Bergenbaan: één van de mooiste 
treinritten ter wereld. (Unesco) 
 

Donderdag 06 augustus 2020 

Transfer vanuit Hasselt naar de luchthaven. 
Vlucht met SAS : Brussel – Oslo : 10h55 – 12h55  
Bustransfer naar het centrum van Oslo. Onder begeleiding van een gids wandelen we door het stadscentrum van 
de Noorse hoofdstad, o.a. het koninklijk paleis, het parlement en het Nationaltheatret, stadhuis, … 
We zien tevens enkele staaltjes van de nieuwbouwontwikkeling nabij de Oslofjord met het nieuwe spectaculaire 
operagebouw van Løvaas & Wagle..  
Avondmaal en overnachting : Hotel Radisson Blu Plaza **** 
 

Vrijdag 07 augustus 2020 

Ontbijtbuffet in het hotel. 
In de voormiddag per autocar naar het beeldenpark Vigeland. Wandeling onder begeleiding van een gids. 
Verder naar het Munch museum, de voornaamste plaats waar de werken van Edvard Munch worden 
geëxposeerd. Het museum is eigenaar van meer dan 2000 schilderijen van deze avant-gardist.  
Lunch in Cafe Munch. 
Begeleid bezoek aan het museum. 
Aansluitend, iets buiten het centrum voor een bezoek aan Holmenkollen skischans, de oudste en hoogste van de 
wereld met prachtig uitzicht over de stad. 
Avondmaal in Restaurant Olivia. 
Overnachting. 
 

Zaterdag 08 augustus 2020 

Ontbijbuffet in het hotel. 
Met de autocar rijden we naar het Museum eiland Bygdoy voor een bezoek aan het Vikingskiphuset waar drie van 
de best bewaarde 8ste- en 9deeeuwse Vikingschepen te bezichtigen zijn onder begeleiding van een gids. 
Met de Hop-on Hop-off voor varen we terug naar het centrum van Oslo. 
Vrije lunch. 
Vrije namiddag of wandeling naar de nieuwe trendy wijk Tjuvholmen 
Avondmaal en overnachting  
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Zondag 09 augustus 2020 

Ontbijtbuffet in het hotel. 
Als ideale afwisseling tussen 2 steden voorzien we vandaag de excursie “Noorwegen in een notendop”, 
bestaande uit de wereldberoemde treinrit van Oslo naar Bergen: de Bergenbaan die bekend staat als de mooiste 

treinrit van Skandinavië. Zo leren we het landschap kennen waar de Noorse schilders zo vertrouwd mee waren. 
Het tempo op deze excursie ligt laag, maar de reis zelf is lang en de uitzichten adembenemend.  
Avondmaal en overnachting : Scandic Bergen City hotel **** 

 
Maandag 10 augustus 2020 

Ontbijtbuffet in het hotel 
Bergen, de tweede stad van Noorwegen, heeft haar oude Hanzekarakter weten te behouden. We brengen een 
begeleid bezoek aan de oude haven wijk Bryggen, met de typisch gekleurde huizen. 
Vrije lunch. 
Fjord cruise vanuit Bergen gedurende ca 02h00 
Avondmaal in Restaurant Colonialen Litteraturhuset 
Overnachting 
 
Dinsdag 11 augustus 2020 

Ontbijtbuffet in het hotel. 
Opnieuw trekken we het platteland in op zoek naar Troldhaugen (Trollenheuvel), de woonplaats van Edvard 
Grieg. De Noorse componist bracht heel wat tijd door in de Noorse natuur en ligt dan ook begraven op een plaats 
met een wel bijzonder uitzicht. Een museumbezoek en een lichte lunch worden gevolgd door een lunchconcert. 
Vrije namiddag.  
Voor het avondmaal nemen we de kabeltrein die je 320 m  hoger brengt om van een prachtig uitzicht te genieten 
over de stad. 
Avondmaal in Floyen Folkesrestaurant 
Overnachting 
 
Woensdag 12 augustus 2020 

Ontbijtbuffet in het hotel. 
Transfer naar de luchthaven. . 
Bergen - Oslo 14h25 – 15h45 uur 
Oslo - Brussel 16h25 – 18h20 
Aansluitend transfer naar Hasselt 
 

PRAKTISCHE INLICHTINGEN 

Reissom :   2.045,- € per persoon (minimum 20 deelnemers) 
                 Toeslag eenpersoonskamer : 425,- € (comfortabele single kamer) 

 

Inbegrepen : 
- Vervoer per luxe autocar vanuit Hasselt naar de luchthaven, vlucht naar Oslo en terug uit Bergen 
- BTW (2,73 % ) en taksen 
- vergoeding voor de gidsen en chauffeur. 
- 3 overnachtingen op basis van kamers met ontbijtbuffet, 3 avondmalen in Oslo 
- 3 overnachtingen op basis van kamers met ontbijtbuffet , 3 avondmalen in Bergen  
- 2 lunchen 
- Inkomgelden zoals vermeld 
- Treinrit Oslo – Bergen 
- Boottocht naar de Bergen fjord 
- volledige begeleiding door tourleader 
 

Niet inbegrepen : 
- overige maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven 
- Reisbijstandverzekering : 21,- € per persoon 
- annulatieverzekering : 119.70 € - af te sluiten bij inschrijving 
 
Annulatiekosten, indien geen annulatieverzekering 
De annulatie van een reis door de reiziger brengt volgende annulatiekosten met zich mee : 
- tot 90 dagen voor vertrek : 20 % 
- vanaf 90 dagen tot 60 dagen voor vertrek : 35 % 
- vanaf 60 dagen tot 30 dagen voor vertrek : 50 %  
- vanaf 29 dagen tot 7 dagen voor vertrek : 75 % 
- vanaf 7 dagen tot dag van vertrek : 100 % 


