
 
 

Afvaart 4 juni 

 

 

Afvaart 7 augustus 

Datum Bestemming Aankomst Vertrek 

07/08 AMSTERDAM - 17u00 

08/08 DAG OP ZEE - - 

09/08 BERGEN 08u00 17u00 

10/08 GEIRANGER 08u00 15u00 

10/08 HELLESYLT 17u00 18u00 

11/08 ANDALSNES 07u00 16u00 

12/08 FLAM 09u00 17u00 

13/08 STAVANGER  09u00 19u00 

14/08 DAG OP ZEE - - 

15/08 BREMERHAVEN  08u00 14u00 

16/08 AMSTERDAM 08u00 - 

 

Bergen 

Bergen is de tweede belangrijkste stad van Noorwegen, maar hij is interessanter dan Oslo. De houten 

huizen die langs de smalle en donkere straatjes krioelen laten de stad in mysterie baden en het 

statige Bryggen ( het oude stadsdeel) is natuurlijk ook niet te missen. Daarnaast is ook de ligging zeer 

bijzonder: de stad is omgeven door 7 bergen en ziet uit op de haven. Dit alles zorgt voor een mix van 

traditie en moderne aantrekkingskracht. 

 

 

 

 

Datum Bestemming Aankomst Vertrek 

04/06 AMSTERDAM - 17u30 

05/06 DAG OP ZEE - - 

06/06 BERGEN 07u00 16u00 

07/06 HELLESYLT 08u00 15u00 

07/06 GEIRANGER 17u00 18u00 

08/06 ANDALSNES 07u00 16u00 

09/06 FLAM 09u00 18u00 

10/06 STAVANGER 09u00 19u00 

11/06 DAG OP ZEE - - 

12/06 BREMERHAVEN 08u00 14u00 

13/06 AMSTERDAM 08u00 - 

Datum Bestemming Aankomst Vertrek 

04/06 AMSTERDAM - 17u00 

05/06 DAG OP ZEE - - 

06/06 BERGEN 08u00 17u00 

07/06 HELLESYLT 08u00 09u00 

07/06 GEIRANGER 11u00 18u00 

08/06 ANDALSNES 07u00 16u00 

09/06 FLAM 08u30 16u00 

10/06 STAVANGER 07u00 19u00 

11/06 DAG OP ZEE - - 

12/06 BREMERHAVEN 08u00 14u00 

13/06 AMSTERDAM 08u00 - 



 
 

Geiranger en Hellesylt 

Omgeven door steile rotsachtige bergen, doorsneden door klaterende watervallen en versierd met 

bloeiende fruitbomen, de fjorden behoren tot de meest inspirerende landschappen van de aarde. De 

lucht is zuiver, het water helder en de natuur ongerept.  

Hellesylt is de toegangspoort tot een spectaculair Noors landschap genesteld in het land van de 

fjorden. Op weg naar het dorpje vaart men de wereldberoemde Geirangerfjord binnen, een 

prachtige ervaring die u zich nog lang zult herinneren. Het kleine toeristenstadje Hellesylt ligt aan 

beide zijden van zo’n brede waterval.  

De diepblauwe Geirangerfjord is één van de mooiste fjorden van Noorwegen. Geniet van al het 

natuurschoon omgeven door majestieke bergen bedekt met eeuwige sneeuw, woeste watervallen en 

weelderige groene bossen. De fjord is namelijk niet voor niets wereldnatuurerfgoed van UNESCO. Op 

deze cruise kan je gedurende de tocht van een paar uur, op de boeg staan van het schip. Dit zorgt 

voor een nog mooiere belevenis. Mis zeker de klaterende watervallen niet, onder andere 'de Zeven 

Zusters', 'de bruidssluier' en 'de vrijer'. Het naderen van het Noorse dorpje Geiranger per schip is 

spectaculair! U komt ogen tekort!  

Naast de spectaculaire attractie van het fjord zelf, staat Geiranger ook bekend om de gastvrijheid van 

de lokale bevolking en voor de vreedzame manier van leven. 

 

Åndalsnes 

Åndalsnes is een dorp in de gemeente Rauma in de provincie Møre og Romsdal. Het heeft circa 3000 

inwoners en ligt bij de monding van de Rauma rivier die stroomt door de vallei van Romsdal. Hier 

wordt vissen nog beschouwd als een activiteit waaruit inkomsten worden gehaald, maar het 

bijzondere kenmerk van Andasnes is zijn rijke platteland, waar de landbouw zeer intens is. Het is 

tevens het eindstation van de spoorlijn Raumabanen, deze spoorlijn vervoert je door dit prachtig 

gebied. Daarnaast ligt het niet ver van de gletsjers, de eeuwige sneeuw, de spectaculaire 

Trollstigheimen weg en de legendarische muur van Trollwall. 

 



 
 

Flåm 

Het dorpje Flåm ligt langs het Aurlandsfjord en 

wordt omgeven door steile bergen en 

donderende watervallen. De meest beroemde 

attractie van het dorp is de unieke Flåmbaan: een 

treinrit van 20 kilometer die vanaf het fjord tot 

bovenin de bergtoppen gaat. Uiteraard is ook in 

het centrum genoeg te beleven: struin door de 

gezellige winkelstraten en proef lokale gerechten 

in een van de knusse restaurantjes.  

Bij het verlaten van Flam varen we doorheen het 

Sognefjord. Dit is het langste en diepste fjord van Noorwegen en bovendien de grootste fjord ter 

wereld. Het diepste punt ligt op maar liefst 1300 meter diep en de majesteuze bergen aan 

weerszijden rijzen tot soms wel 1700 meter uit het water omhoog. Een onvergetelijk zicht! 

 

Stavanger 

Stavanger is een van de grootste steden in Noorwegen en 

biedt een aantrekkelijke mix van moderne architectuur, 

historische gebouwen en gezellige oude straatjes. De stad 

ligt tevens in een schitterende omgeving met mooie fjorden 

en hoge bergen. Hier is onder andere ook de 

wereldberoemde Preikestolen (Preekstoel) rots te vinden. 

Het centrum van Stavanger is vrij compact, alles is 

beloopbaar en alle bezienswaardigheden liggen dicht bij 

elkaar. De oude stad van Stavanger biedt de grootste 

verzameling houten huizen, met ruim 170 witte houten 

huizen. 

 

Bremerhaven 

Bremerhaven, aan de noordzeekust van Duitsland, ligt ongeveer 50 kilometer van de stad Bremen 

verwijderd. Het staat bekend om haar diverse en grootse aanbod in kunst en cultuur. Zo vindt u er 

diverse musea, theaters en betoverende tuinen. 

Winkels zijn er voor elke smaak te vinden in deze 

maritieme stad, zo is er veel aanbod op zeegebied 

en aan de sfeervolle boulevard vindt u diverse 

winkelcentra. Voor de culinaire fijnproevers is 

Bremerhaven een echte topper! 

 

 

 


