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Exclusieve Radio 2 
EXCURSIES 

Hieronder vindt u de verschillende excursie mogelijkheden voor de Radio 2 cruise naar de Noorse Fjorden. Opgepast sommige excursies zijn beperkt in beschikbaarheid. Wees er dus tijdig bij! Daarnaast voorziet de rederij ook een mogelijke prijsverhoging vanaf 2018. Uiteraard wanneer u nu boekt voor 2018, blijft de prijs behouden zoals hieronder vermeld.  
BERGEN: 02 september 
 Panoramische tour doorheen Bergen 
We verlaten de haven per bus en gaan op pad om Bergen te verkennen, de op een na grootste stad in Noorwegen. Bergen werd gesticht in 1070 na Christus. Tussen de 12e en 13e eeuw was de stad de hoofdstad van Norgesveldet, het Noorse rijk met IJsland, Groenland en een deel van Schotland. Bergen bloeide dankzij de export van vis (meestal gedroogde vis). Onze tour begint met enkele van de belangrijkste en meest symbolische bezienswaardigheden van de stad, waaronder King Haakon's Hall (Håkonshallen), de keizerlijke residentie met aangrenzende feestzaal gebouwd door koning Håkon Håkonsson tussen 1247 en 1261, en de Rosenkrantz Tower (Rosenkrantztårnet), gebouwd rond 1560 door de gouverneur van de Bergen, Erik Rosenkrantz, om te dienen als zowel een residentie als een versterkte toren. Daarna gaan we naar het andere symbool van de stad, het oude en pittoreske havengebied van Bryggen, dat rond 1350 door de Hanze werd gebouwd. Het is de meest betoverende buurt van de stad, met lange parallelle rijen gekleurde gebouwen met schuine daken. In het verleden werden deze gebouwen gebruikt als kantoren, huizen en winkels door de Duitse handelaren in de Hanze. Vandaag staat het Bryggen-district op de Werelderfgoedlijst van UNESCO en biedt het winkels, restaurants, cafés en ambachtelijke werkplaatsen. Voorbij de bruisende vismarkt (Fisketorget) gaan we naar het schiereiland Nordnes, met zijn typische 19e-eeuwse witte houten huizen. Het Bergen Aquarium (Akvariet) op het puntje van het schiereiland, heeft een van de grootste collecties van zee- en zoetwatervissen en ongewervelden in Europa. Terwijl we onze weg vervolgen, genieten we van het prachtige panorama en voordat we terugkeren naar het schip, steken we opnieuw de vismarkt over en gaan we naar de Øvregaten, de oudste straat in Bergen.  Duur: 2 uren - Niveau: makkelijk - Type: Sightseeing, Cultureel, voor families Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt Prijs per persoon: 56 €  Panoramische rondrit van de Hardangerfjord We verlaten Bergen met de bus en rijden langs het Bergenhus fort, de Hakonshallen en de Rozenkrantz toren. Nadat we de gebouwen van het oude Bryggen en de Vismarkt hebben bewonderd, rijden we verder naar Os. Van hieruit start een korte panoramische tour van de fjord met spectaculaire uitzichten over de eilanden en de met sneeuw bedekte bergtoppen. Zo bereiken we Hatvik, waar we met de ferry de fjord oversteken naar Venjaneset. Onze tocht leidt ons verder langs kleine dorpjes als we naar Mundheim en de Hardangerfjord rijden, befaamd vanwege de talrijke boomgaarden. We genieten van een spectaculair zicht op de bergen aan de overkant van de fjord. Als het weer het toelaat, kunnen we zelfs de Folgefonna gletsjer zien. We komen aan in het dorpje Oystese, omgeven door hoge bergen met op de flanken groene boerderijen. Hier lunchen we vooraleer we terugkeren naar het dorpje Norheimsund, vanwaar we naar de Steinsdal waterval gaan! We rijden verder naar de Tokagjel kloof en het Kvamskogen Mountain plateau, een geliefde eet- en picknickplaats voor de inwoners van Bergen. Daarna rijden we langs de fjord naar Gullbotn, waar er een recreatiedomein is met skipistes 
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en ski-jumps. We rijden verder naar de buitenwijken van Bergen en vooraleer we terugkeren naar het schip, kunnen we de typische architectuur van de Sandviken baai bewonderen.  Duur: 7,5 uren - Niveau: Gemiddelde moeilijkheidsgraad - Type: Sightseeing, lunch inbegrepen Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt Prijs per persoon: 160 €  Panoramische rondrit in Bergen en het Evard Grieg huis 
Vanuit de haven rijden we langs de King Haakon’s Hall: de koninklijke residentie met aanpalend de bankethal, gebouwd door koning Hakon Hakonsson in de 13e eeuw. De hallen worden vandaag beschouwd als het grootste middeleeuwse gebouw in Noorwegen. Naast de Hakonshallen, vinden we de Rosenkrantz toren, gebouwd rond 1560 door de gouverneur van Bergen, Erik Rosenkrantz. Verschillende spiraaltrappen, gangen en wachtposten leiden uiteindelijk naar de top, vanwaar we een prachtig zicht hebben op de haven. We kunnen ook de gebouwen van Bryggen bewonderen, gebouwd rond 1350 door de Hanze. Het is de meest pittoreske wijk van Bergen, met zijn evenwijdige rijen kleurrijke huisjes. Daarna rijden we naar de buitenwijken van Bergen, waar de oude huizen met mooie tuintjes nog steeds uitstekend bewaard zijn. Na een korte wandeling komen we aan bij Troldhaugen. Dit was het huis van de bekende Noorse componist Edvard Grieg, die hier 22 jaar heeft geleefd en waar hij veel van zijn werken heeft gecomponeerd. Hier bezoeken we ook Troldsalen, een hal voor muziekkamerconcerten, ingehuldigd in 1985, met plaats voor 200 personen. We krijgen de kans om te luisteren naar enkele muziekstukken van Edvard Grieg, gespeeld door een Noorse pianist!  Duur: 3 uren - Niveau: makkelijk - Type: Sightseeing, cultureel Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt Prijs per persoon: 72 €  Kabelbaanrit en wandeltocht op Mount Floien 
We beginnen onze excursie bij het Floibanen kabelbaan station, dat in gebruik is sinds 1910. We worden in 8 minuten tijd tot op een hoogte van 320 meter, op de top van Mount Floien, gebracht. Zowel de rit met de kabelbaan als het uitzicht op de top, zorgen voor een prachtig panorama over Bergen en de omgeving. Na de kabelbaanrit, starten we met onze wandeling op de flanken van Mount Floien, een heel populaire ontspanningsplaats voor de inwoners van Bergen. We wandelen langs een van de vele grindwegen, die ons doorheen de mooie wouden leidt tot we bij het kleine, idyllische Lake Skomakerdiket komen. Daarna nemen we het hoofdpad Blamansveien. Als we bergopwaarts wandelen, wordt het uitzicht alsmaar spectaculairder: we zien de fjord met al zijn eilandjes, de stad Bergen aan onze voeten en de Noordzee in de verte. Daarna bereiken we het hoogste punt, Rundemanen, op een hoogte van ongeveer 570 meter, waar we even rusten en genieten van de frisse lucht. 

 Deze excursies omvat een wandeling bergopwaarts van ongeveer 230m, op een totaal van 8 km op verschillende ondergronden. We raden u aan om wandel- of sportschoenen en comfortabele kledij in laagjes te dragen. 
 Deelnemers moeten gepaste kledij voorzien volgens de weersomstandigheden, een rugzak voor persoonlijke spullen en water om gehydrateerd te blijven.  
 Om te kunnen deelnemen, moet u voldoende fit zijn. Deze excursie wordt niet aangeraden voor mensen met mobiliteitsproblemen, hartproblemen of knieproblemen.  Duur: 4 uren - Type: Sightseeing, natuurexcursie, voor sportievelingen - Niveau: moeilijk Engelstalige gids: Geen Nederlandstalige begeleiding & vertaling. Prijs per persoon: 55 € - Beperkt aantal plaatsen   
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Standsrondrit en kabelbaan We verlaten de haven per bus en gaan op pad om Bergen te verkennen, de op een na grootste stad in Noorwegen. Bergen werd gesticht in 1070 na Christus. Tussen de 12e en 13e eeuw was de stad de hoofdstad van Norgesveldet, het Noorse rijk met IJsland, Groenland en een deel van Schotland. Bergen bloeide dankzij de export van vis (meestal gedroogde vis). Onze tour begint met enkele van de belangrijkste en meest symbolische bezienswaardigheden van de stad, waaronder King Haakon's Hall (Håkonshallen), de keizerlijke residentie met aangrenzende feestzaal gebouwd door koning Håkon Håkonsson tussen 1247 en 1261, en de Rosenkrantz Tower (Rosenkrantztårnet), gebouwd rond 1560 door de gouverneur van de Bergen, Erik Rosenkrantz, om te dienen als zowel een residentie als een versterkte toren. Daarna gaan we naar het andere symbool van de stad, het oude en pittoreske havengebied van Bryggen, dat rond 1350 door de Hanze werd gebouwd. Het is de meest betoverende buurt van de stad, met lange parallelle rijen gekleurde gebouwen met schuine daken. In het verleden werden deze gebouwen gebruikt als kantoren, huizen en winkels door de Duitse handelaren in de Hanze. Vandaag staat het Bryggen-district op de Werelderfgoedlijst van UNESCO en biedt het winkels, restaurants, cafés en ambachtelijke werkplaatsen. We zetten onze excursie veder richting de Floien kabelbaan, deze is in gebruik sinds 1910. We worden in 8 minuten tijd tot op een hoogte van 320 meter, op de top van Mount Floien, gebracht. Zowel de rit met de kabelbaan als het uitzicht op de top, zorgen voor een prachtig panorama over Bergen en de omgeving. Vervolgens nemen we de kabelbaan terug naar beneden. Per bus zetten we onze ontdekkingstocht van Bergen verder. We rijden langsheen de vismarkt, het centrale park, de residentiele buurt om ten slotte aan te komen bij de Fantoft Stavkirke. Deze houten kerk is volledig herbouwd in 1992 na een brand, het is een replica van het oorspronkelijke gebouw uit 1150. Tijdens de middelleeuwen stonden er ongeveer 800 van deze houten kerken, vandaag de dag blijven er nog 30 over.  Duur: 3.5 uren - Niveau: makkelijk - Type: Sightseeing, Cultureel, voor families, Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt Prijs per persoon: 77 €            
OLDEN 03 september 
 Wandeltocht op de Hovenberg 
Een excursie volledig gewijd aan het prachtige zicht over de fjord tijdens een natuurwandeling! We vertrekken vanuit de haven met de bus en gaan naar het noorden langs de fjord naar het dorpje Loen. Hier zien we onze hoofdattractie - de Loen Skylift, een moderne kabelbaan met glazen gondels die ons op slechts 5 minuten op de top van de Hovenberg brengt, meer dan 1000 m hoog. Hier hebben we een fenomaal vergezicht: we zien Skåla en het meer van Lovatnet, de majestueuze gletsjer Jostedalsbreen, de stad Olden en het dorpje Stryn. Van hier starten we met een wandeling en ontdekken de ongerepte, wilde natuur van de bergketens rondom de Nordfjord. 

 In de excursie wordt er wel wat gewandeld, dus we raden u comfortabele wandelschoenen aan. 
 Deze excursie wordt niet aangeraden aan mensen met mobiliteitsproblemen.  
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Duur: 4 uur - Niveau: Gemiddelde moeilijkheidsgraad - Type: sightseeing Engelstalige gids: Geen Nederlandstalige begeleiding & vertaling. Prijs per persoon: 130 € - Beperkt aantal plaatsen  Briksdalen gletsjer 
We bevinden ons vandaag tussen de wonderen die Noorwegen ons te bieden heeft!. We beginnen onze excursie vanuit het dorp Olden, een aangenaam dorp omringd door torenhoge bergen, prachtige watervallen en diverse gletsjers. We rijden langs de oevers van twee prachtige meren: Lake Floen met zijn prachtige, kleine, rode kerk en het zeer mooie, lange, smalle Lake Olden. We verwelkomen u daarna in Rustøen, waar de brede, vruchtbare vallei getypeerd wordt door kleurrijke boerderijen. Onze wandeling begint bij de Briksdal Inn en we lopen op een spectaculaire, kronkelende weg die ons naar de flanken van de berg leidt: een panoramisch uitzicht op watervallen en betoverende berglandschappen komt tevoorschijn. Het pad eindigt bij het meer, vanwaar we kunnen genieten van het majestueus uitzicht op de Briksdal gletsjer. We gaan terug naar de Briksdal Inn, waar we even pauzeren vooraleer we terugkeren naar het schip. In de excursie wordt er wel wat gewandeld, dus we raden u comfortabele wandelschoenen aan. Deze excursie wordt niet aangeraden aan gasten met mobiliteitsproblemen.  Duur: 4 uur - Niveau: moeilijk - Type: Sightseeing Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt Prijs per persoon: 72 €   Fjorden en Boya gletsjer 
We verlaten de haven van Olden om ons avontuur te beginnen langs de betoverende Nordfjord, waar de bergen in de oceaan “vallen”, waardoor het water wordt omgetoverd tot schuimende watervallen. Onderweg is het adembenemende bergachtige landschap bezaaid met kleine berghutten en boomgaarden. We bereiken Mount Utvik, waar we stoppen voor een foto van het prachtige panorama. Aan de andere kant van de berg vindt u het fascinerende, groene Våtedal, bezaaid met rustig grazende schapen en geiten. We gaan verder naar de Bøya gletsjer. Ook hier maken we een fotostop en diegene die dat wensen, kunnen naar het gletsjermeer wandelen! Daarna rijden we door de weelderige, platte Fjærlandvallei, omringd door majestueuze pieken aan drie zijden. Het is de thuisbasis van het Gletsjer Museum dat eindeloze informatie biedt over deze spectaculaire natuurlijke formaties. Na het museumbezoek keren we terug naar Olden.  Duur: 8 uur - Niveau: makkelijk - Type: sightseeing, lunch inbegrepen Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt Prijs per persoon: 145 €  Kjenndalen gletsjer per boot en bus 
We beginnen onze excursie in het dorp Olden, een aangenaam dorp omringd door torenhoge bergen, prachtige watervallen en diverse gletsjers. De bus brengt ons langs de oevers van de Innvikfjord naar Loen. Haar schoonheid en prachtige locatie hebben reeds veel toeristen aangetrokken. Loen ligt tussen twee fjorden, niet ver van het meer van Lovatnet, en is omringd door verschillende gletsjers, torenhoge bergen en weelderige vegetatie. We rijden daarna naar de Kjenndalenvallei en van hieruit wandelen we naar een prachtig uitzichtpunt om de Kjenndalengletsjer te bewonderen! Terug aan boord van onze bus, gaan we verder naar de Kjenndalenberg voor een korte stop. Vervolgens maken we een boottocht over het meer van Lovatnet, waar we kunnen ontspannen en genieten van het prachtige uitzicht. We zien de Ravnefjellet, de beruchte berg die beroemd is voor de rotsverschuivingen die vloedgolven veroorzaakten en waarbij in de vorige eeuw veel boerderijen werden vernietigd Bij onze aankomst in Sande ruilen we de boot in voor onze bus en gaan we terug naar Olden. 

 De wandeling van Kjenndalen naar de gletsjer duurt 20 minuten. 
 De route kan onderhevig zijn aan veranderingen. 
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 Wij raden comfortabele, slipvaste schoenen en warme kledij aan.  Duur: 4 uur - Niveau: gemiddelde moeilijkheidsgraad - Type: Sightseeing Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt Prijs per persoon: 100 €  

  
ANDALSNES 04 september 
 Premium Atlantic road, Haholmen eiland en Viking belevenis 
Via een spectaculaire rit langsheen eilanden, fjorden, tunnels en vele bruggen ontdekt u het echte Noorwegen. We vertrekken vanuit Andalsnes, een klein stadje omgeven door romantische bergtoppen en tevens de eindhalte van de Rauma treinlijn. Via Istfjord en Rodvenfjord rijden we naar Afarnes, waar we aan boord gaan van de ferry om de Longfjord te doorkruisen. We gaan aan wal in Solsnes, van daaruit nemen we “Atlantic Road”. Deze weg is 8 km lang en verbindt de Noorse steden Kristiansund en Molde. In 2005 kreeg het de titel “National Tourist Route” omwille van zijn prachtige bruggen en de spectaculaire kustlijn. Vanuit Geitoya keren we per boot terug naar Haholmen, deze archipel bestaat uit 20 kleine eilandjes en was doorheen de eeuwen de thuisbasis voor vele vissersgemeenschappen. Hier stoppen we om te lunchen. De tour gaat vervolgens via Husavik, bekend voor zijn onderwaterarchipel, terug naar het cruiseschip.  Duur: 08,00 uur met 4 uur bus. - Niveau: makkelijk - Type: Sightseeing, eco, lunch inbegrepen Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt Prijs per persoon: 175 €  Treinrit doorheen het Romsdal 
Tijdens een onvergetelijke treinrit langsheen de bergen, rivieren en fjorden ontdekt u de ongerepte natuur van de Romsdal regio. De excursie start vanuit Andalsnes, een klein stadje omgeven door romantische bergtoppen en tevens de eindhalte van de Rauma treinlijn. Per trein reizen we langsheen de Rauma rivier, de Romsdalhorn (1550m), de Trolltinden (1800m) en de “Troll wall”. Onderweg ontdekt u tevens spectaculaire watervallen en vanop de Kylling brug hebt u een adembenemende zicht over de rivier en de omgeving. Deze brug is een architecturaal meesterwerk; ze is gebouwd tussen 1913 en 1922 en bestaat enkel uit natuurlijke steen. Eens aangekomen in het Bjorli station stappen we over in de bus. U doorkruist de prachtige valleien en stopt u aan de “Troll Wall”. Dit is de hoogste verticale natuurlijke wand van Europa en wordt onder de bergbeklimmers beschouwd als dé ultieme uitdaging.  Duur: 2.5 uur - Niveau: makkelijk - Type: Sightseeing Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt Prijs per persoon: 105 €  
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Trollstigheimen 
Een onvergetelijke excursie doorheen het adembenemende landschap van het Romsdal, de Isterdal vallei en het bekende Trollstigen. Na de Sogge Brug start de klim naar de Stigfoss waterval en Trollstigen. Deze weg is gebouwd in 1932, telt 11 haarspeltbochten en heeft een hellingspercentage van ongeveer 12%. Via deze weg bereiken we het uitkijkpunt over de Isterdalvallei. U krijgt een adembenemend zicht over de watervallen en een speciale steenformatie: aan de ene zijde Kongen (de koning), Donningen (de koningin) en Bispen (de bisschop) en aan de andere kant de “heksen toppen”.  Duur: 3 uur - Niveau: makkelijk - Type : Sightseeing Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt Prijs per persoon: 72 €  Dagexcursie naar Valldal en Trollstigen 
Een onvergetelijke excursie doorheen de adembenemende landschappen van Noorwegen. We starten in Andalsnes en reizen per bus doorheen de Romsdalsfjord richting Innfjord. Dit dorpje is bekend voor zijn houtsnijwerk en traditionele schilderijen “Rosemaling”. Via de kustlijn doorkruisen we verschillende adembenemende fjorden en zo ontdekt u ook kleine dorpjes zoals Stordal, gekend voor zijn achthoekige kerk, en Valldal. Vervolgens nemen we Trollstigen, een adembenemende weg bestaande uit 11 haarspeltbochten en een hellingsgraad van 12%. Voor we terugkeren naar het cruiseschip, stoppen we aan de “Troll Wall”. Dit is de hoogste verticale natuurlijke wand van Europa en wordt onder de bergbeklimmers beschouwd als de ultieme uitdaging. 

 Kans op weersveranderingen, aangepaste kledij en schoenen noodzakelijk.  Duur: 7 uur - Niveau: makkelijk - Type: sightseeing, maaltijd inbegrepen Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt Prijs per persoon: 138 €  

  
HELLESYLT & GEIRANGER 05 september 
Vandaag meert het schip om 08u00 aan in Hellesylt. Reizigers die een excursie vauit Hellesylt boeken gaan hier van boord en starten hun excursie, de excursie keert terug naar Geiranger. Rond 09u00 vaart het schip vanuit Hellesylt verder naar Geiranger, de aankomst is voorzien rond 11.00. Hier gaan de mensen van boord die kiezen voor een excursie vanuit Geiranger. Het is enkel mogelijk om individueel het schip te verlaten vanuit Geiranger!  EXCURSIES VANUIT HELLESYLT: 
 Van Hellesylt naar Geiranger met prachtige uitzichten 
We beginnen met een bezoek aan de majestueuze watervallen van het dorp Hellesylt. Daarna rijden we verder naar het diepste meer van Europa: de Horn-indalsvanet. Onze volgende halte is de beroemde en prachtige Nordfjord, die we volgen tot Stryn. Hier pauzeren we en genieten we van een beetje vrije tijd. We gaan door langs de Stryn rivier, die beroemd is om zijn zalmvisserij, en passeren het Strynmeer vooraleer we Hjelle bereiken. Van hieruit volgen we de kronkelingen van de Old Gamle 
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Strynefjellsvegenweg naar de Jolbrua brug. In 1894 voltooid, is Gamle Strynefjellsvegen een Engels kunstwerk en een stuk Noorse natuurgeschiedenis, aangezien het de enige verbinding was tussen Skjåk en Stryn, tijdens de vorige eeuw. De reis gaat verder naar Djupvasshytta en het panoramisch uitzichtpunt van de Dalsnibba, 1500 meter boven zeeniveau, die ons beloont met een adembenemend uitzicht: gletsjers, met sneeuw bedekte bergen, meren en in de verte, in de Geirangerfjord, ons schip. Tijdens onze terugreis, zien we nog het Djupvatnmeer en Mount Dalsnibba, met als laatste stop de Flydal kloof.  Duur: 7,5 uur - Niveau: makkelijk - Type: Sightseeing, maaltijd inbegrepen Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt Prijs per persoon: 149 €  Wandeling op de Flo berg 
Onze excursie begint bij Vollset en neemt ons mee naar Flo langs één van de hoofdwegen die ooit gebruikt werden voor de handel in de Middeleeuwen tussen tussen de kuststeden en het binnenland. Goederen werden op 1 schouder of op de rug gedragen, aangezien de omstandigheden de weg bijna onbegaanbaar maakten en alternatieve transportvormen niet konden worden vertrouwd. Van Hellesylt volgen we de rivier Bygdeelva en gaan we naar de Vollster boerderij, die zich ongeveer 250 meter boven zeeniveau bevindt. Hier start de wandeling en langs het pad zien we drie “seter” (traditionele berghutten) en talrijke bergmeren. Tijdens de klim maken we een korte stop om het Strynmeer te bewonderen, dat de indrukwekkende bergen van Skåla en Lofjellet en meerdere kleinere gletsjers weerspiegelt. We dalen dan af naar Flo, een betoverend dorp dat besprenkeld is met fruitbomen. Van hieruit rijden we langs de oever van het Strynmeer, beroemd voor zijn turquoise reflecties. Als we de kust hebben bereikt, gaan we verder langs de oevers van het Djupvatn meer. Op het verste punt draaien we en nemen een steile weg naar het panoramisch uitzichtpunt van Dalsnibba. Na het uitzicht op het onvergetelijke landschap, dalen we af naar Geiranger, waar we nog stoppen om foto’s te nemen van de Flydal kloof.  Duur: 7,5 uur - Niveau: moeilijk - Type: Sightseeing, maaltijd inbegrepen Engelstalige gids: Geen Nederlandstalige begeleiding & vertaling. Prijs per persoon: 149 € - Beperkt aantal plaatsen  Wandeling naar de Briksdal gletsjer 
 Heb je ooit een gletsjer gezien? Dit is precies wat we op deze tour gaan zien - en niet zomaar een gletsjer: de Briksdal, een spectaculaire ijsvlakte verborgen tussen de prachtige Noorse fjorden. Onze excursie begint in het dorp Hellesylt, waar we de majestueuze waterval kunnen bewonderen, waarvan het water naar beneden valt in de glanzende smaragdgroene en ultramarine blauwe fjord. We zetten onze tour verder richting Hornindalsvanet, dat met een diepte van 514 meter aanspraak kan maken op het diepste meer van Europa; voor ons ligt de prachtige Nordfjord geflankeerd door de dorpen Stryn, Loen en Olden. Dit fascinerende dorp strekt zich uit langs talrijke meren in de Olden Valley tot aan de berghut bij de Briksdal Gletsjer. Van hieruit leidt onze wandeling ons door prachtige natuur: het pad klimt over de waterval via een houten brug en zo komen we bij de machtige Briksdal gletsjer. We keren terug naar de berghut, waar we genieten van een uitstekende lunch. Daarna rijden we langs de vallei en het buitengewoon mooie meer richting Stryn. We beklimmen de bergweg naar Stryn, die vroeger het oosten van Noorwegen met het westen verbond. Vooraleer we terugkeren naar Geiranger, stoppen we nog bij de Flydal-kloof om foto’s te maken van ons schip.  Duur: 8,5 uur - Niveau: moeilijk - Type: Sightseeing, maaltijd inbegrepen Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt Prijs per persoon: 154 € 
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EXCURSIES VANUIT GEIRANGER: 
 Kayaktocht op de Geirangerfjord 
De Geirangerfjord wordt omschreven als de mooiste fjord ter wereld: we gaan op kayaktocht, omringd door prachtige en opvallende bergen, die met hun steile wanden hoogten bereiken tot 1500 meter. We bewonderen het adembenemende landschap en de kleurrijke boerderijen. Volgens de lokale folklore zouden de boeren touwtjes aan hun kinderen en dieren binden om te voorkomen dat ze van de hoge flanken van de rotsen vallen. We varen over het water en ademen de extreem frisse lucht in: is er een betere manier om de kracht en de grootsheid van moeder natuur te voelen dan op deze kajak tour? Na het bewonderen van de natuur en de opvallende rotsformaties varen we terug, terwijl onze gids de geschiedenis van Geiranger en zijn bevolking zal vertellen. 

 U moet fysiek fit zijn om deel te nemen aan deze excursie en geen rugproblemen hebben. 
 U moet kunnen zwemmen. 
 Er is geen voorafgaande kajak ervaring nodig. 
 De excursie omvat 5 minuten wandelen naar het kajakplatform, waar de deelnemers veiligheidsinstructies ontvangen en informatie over hoe te peddelen. 
 Minimumleeftijd voor de kajaktocht begeleid door een volwassene: 6. 
 Maximale gewicht: 120 kg; maximale lengte: 190 cm. 
 Minderjarigen jonger dan 12 jaar moeten vergezeld worden door een volwassene. 
 Het is aan te bevelen dat u alleen persoonlijke benodigdheden meeneemt die strikt noodzakelijk zijn. De bezittingen worden bewaard in een lokaal kantoor. Echter, de verantwoordelijkheid blijft bij de deelnemers.  Duur: 3 uur - Niveau: gemiddelde moeilijkheidsgraad - Type: sport Engelstalige gids: Geen Nederlandstalige begeleiding & vertaling. Prijs per persoon: 100 € - Beperkt aantal plaatsen  Bezienswaardigheden van Geirganger  

Onze tocht begint in het gezellige dorp Geiranger en gaat verder naar de top van de berg langs de extreem steile Geirangerweg. Tijdens de reis stoppen we aan een prachtig, schilderachtig uitzicht over het dorp Geiranger, de beroemde fjord en omliggende bergen: geweldig en ongerept platteland tot zover het oog kan zien! We gaan door naar het Djupvatnmeer en nemen dan de weg naar de top van de Dalsnibba-berg (1.500 m). We kunnen genieten van het adembenemende landschap van bergen, gletsjers, watervallen en meren. Onze laatste stop is Djupvasshytta, waar we vrije tijd hebben om souvenirs te zoeken of foto’s te nemen van het meer.  Duur: 3 uur - Niveau: makkelijk - Type: Sightseeing Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt Prijs per persoon: 77 €  De Herdal vallei, alpenboerderijen en proeven van lokale specialiteiten  
De excursie begint op de Ørnevegen (letterlijk "Eagle Road"), die via 11 haarspeldbochten stijgt naar het hoogste punt van de fjord, op een hoogte van 620 meter. Van hieruit kunnen we genieten van het spectaculaire landschap van de fjord en de Knivsflå boerderij. Het is ook mogelijk om de Zeven Zusters waterval te zien, die samen met de Suitor Waterval, één van de mooiste natuurlijke spektakels van alle Noorse fjorden bieden. We bereiken het dorp Eidsdal in de Norddalsfjord en volgen de kust tot aan het dorp Norddal, om zo aan te komen op de zomerboerderij Herdalssetra. Al meer dan 300 jaar operationeel! Deze bestaat uit 30 oude huizen en heeft honderden jaren geiten en koeien, lammeren en paarden gehuisvest die vrij rondgrazen. De woningen zijn kleine houten huizen, opzettelijk gebouwd onder de grote Heregga Peak, die ze beschermt tegen de frequente lawines. Hier worden verschillende 
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soorten geitenkaas geproduceerd, evenals andere typische bergdelicatessen: we genieten van een speciale proeverij! Op weg naar de vallei kunnen we nog de Herdøla rivier bewonderen, die water krijgt uit talrijke watervallen. Via Eidsdal keren we terug naar Geiranger. De excursie omvat wandelen op steile en gladde grond, daarom raden wij comfortabele, slipvaste schoenen aan. 
 De route kan onderhevig zijn aan verandering. 
 Deze excursie wordt niet aanbevolen voor mensen met mobiliteitsproblemen en zwangere vrouwen.  Duur: 3,5 uur - Niveau: makkelijk -Type: Sightseeing Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt Prijs per persoon: 115 €  Raft toer op de Geiranger Fjord 

De perfecte combinatie van adembenemende landschappen en adrenaline wanneer we in een raft over het water glijden langs de majestueuze Geirangerfjord. Onze tocht begint bij de haven: we worden verwelkomd door onze gids, wandelen naar de raft en krijgen een wind- en waterdichte overall. Nu begint de echte opwinding: de raft gaat steeds sneller en de extreem zuivere lucht voelen we op ons gezicht: wat een gevoel van vrijheid! De stuurman zal ons verbazen met een scala aan spectaculaire manoeuvres. Maar de tour gaat niet enkel om snelheid, onze stuurman vertraagt als we bij de kleine boerderijen aankomen en vertelt ons de geschiedenis van de fjord. We bewonderen de Seven Sisters en de Bridal Veil watervallen van dichtbij, twee van Noorwegen's belangrijkste watervallen, en we ontdekken de legende die achter hun namen schuilt. Een onvergetelijke ervaring! 
 Bij slechte weersomstandigheden kan de tour worden geannuleerd. 
 U moet in staat zijn om te zwemmen en fysiek fit te zijn om deel te nemen aan deze excursie. 
 Deelnemers moeten ongeveer 1 kilometer kunnen wandelen op vlakke grond en tot 2-3 trappen kunnen doen om aan boord te komen. 
 De excursie wordt niet aanbevolen voor zwangere vrouwen en gasten met mobiliteitsproblemen, rug-, nek- of hartproblemen. 
 Deelnemers moeten aandacht besteden bij het in- en uitstappen van het vaartuig. 
 Slechte weersomstandigheden op zee kunnen ziekte veroorzaken, daarom raden wij u aan de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen. 
 De uitzichten en landschappen die bij deze excursie voorgesteld worden kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen door de weersomstandigheden of hoogwater en/of ruwe zee. De tourleider behoudt zich het recht voor om de optie op de excursie te annuleren, wijzigen, verkorten of onderbreken op elk moment vanwege de bovengenoemde redenen.  Duur: 1 uur - Niveau: gemiddelde moeilijkheidsgraad - Type: Sport Engelstalige gids: Geen Nederlandstalige begeleiding & vertaling. Prijs per persoon: 105 € - Beperkt aantal plaatsen  

STAVANGER 06 september 
 Stavanger en omgeving 
Vanuit de haven rijden we met de bus door het weelderige landbouwlandschap naar Ullandhaug, een gebied dat bekend is vanwege reconstructies van boerderijen uit de Ijzertijd. Ullandhaug heeft ook een adembenemend uitzicht op de Hafrsfjord. In het oosten zal u het vruchtbare landschap van Jæren kunnen zien, met de Ryfylke bergen in de verte. Vervolgens gaan we naar de buitenwijken van Stavanger om de Sverdi berg te bewonderen, een fascinerend gedenkteken door de beeldhouwer Fritz Røed. Het monument schildert drie 10 meter hoge zwaarden af die de historische slag van Hafrsfjord herdenken. We ontdekken de verschillende wijken van Stavanger en we bewonderen de binnenkant 
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van de kathedraal, gebouwd in 1125 door bisschop Reinald van Winchester met behulp van Britse ambachtslieden. Van alle kerken gebouwd in de middeleeuwen, is de kathedraal van Stavanger de best bewaarde kerk in Noorwegen. Voordat we terugkeren naar het schip, trakteren we onszelf op een wandeling door het oude Stavanger, met zijn typische smalle straten met pittoreske houten huizen die dateren uit de 18e en 19e eeuw. 
 Tijdens religieuze aangelegenheden is een bezoek aan de binnenkant van de kathedraal niet toegestaan.   Duur: 3 uur - Niveau: makkelijk - Type: Sightseeing, cultureel Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt Prijs per persoon: 83 €  Boottocht op het Lysefjord 

Deze tour begint in Stavanger, het hart van de Noorse olie-industrie en de vierde grootste stad van Noorwegen qua bevolkingsaantal. Over de decennia heeft de stad zich uitgebreid met verschillende eilanden, gekoppeld aan het centrum door een reeks bruggen. In Stavanger liggen industriële gebieden en charmante residentiële voorsteden naast elkaar. Vervolgens varen we naar de Lysefjord, die zich 50 kilometer in het binnenland uitstrekt. Tijdens de passage, die een prachtig uitzicht biedt over de steile bergen en gletsjers, zullen we ook de vele bewoonde eilandjes kunnen bewonderen. Hier en daar zien we zelfs kleine boerderijen! We gaan verder naar de Preikestolen, een platte steen die uitkijkt op de Lysefjord vanaf een hoogte van 604 meter boven zeeniveau. Onze boot zal vertragen als we er onder varen, zodat we deze prachtige rotsvorming in close-up kunnen bewonderen. Als we de fjord verlaten, varen we langs de kust naar een smalle baai die leidt naar een grot waar dieven vroeger hun buit verstopten. 
 Deze tour is niet aan te bevelen voor personen die last hebben van zeeziekte of mensen met mobiliteitsproblemen.  Duur: 2,5 uur - Niveau: makkelijk - Type: Sightseeing Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt Prijs per persoon: 88 €  Stavanger; natuur, cultuur en smaken 

Ontdek Stavanger, het centrum van de Noorse olie-industrie en de vierde grootste stad van Noorwegen qua bevolkingsaantal. We starten de excursie met een busrit langs de Dirdal rivier naar Byrkjedalstunet, een gerestaureerde kaasfabriek uit 1920. Hier vindt u nu een restaurant, kaarsenwinkel en een souvenirwinkel. Tijdens het bezoek krijgen we de kans om te proeven van de typische Noorse pannenkoeken vooraleer we genieten van wat vrije tijd. Daarna rijden we verder naar Gloppedalsura, het grootste keienveld in Noorwegen; sommige zijn zo groot als een huis! Terug in Stavanager, rijden we door het historisch centrum en zien we de mooiste bezienswaardigheden van de stad. We slenteren door het ‘oude’ Stavanger, met zijn nauwe straatjes met pittoreske houten huisjes uit de 18de en de 19de eeuw. Deze unieke locatie, die ooit de thuisbasis was voor zeilers, ambachtslui en handelaars, is nu een van de meest ambitieuze herontwikkelingsprojecten van de stad.  Duur: 4 uur - Niveau: makkelijk - Type: Sightseeing, eco natural trail, Proeverij Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt Prijs per persoon: 103 €  
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            Stadswandeling doorheen Stavanger 
Deze excursie laat u kennismaken met Stavanger, de stad die een hoeksteen is geweest in de Noorse maritieme geschiedenis gedurende veel eeuwen en nu het centrum is van de Noorse olie-industrie en de vierde grootste stad van Noorwegen qua bevolkingsaantal. Mis deze kans niet om Stavanger en al zijn facetten te ontdekken! We genieten van een wandeling door ‘oud’ Stavanger, met zijn nauwe straatjes met pittoreske houten huizen met mooie tuintjes en historische gaslantaarns. Deze huizen, uit de 18de en 19de eeuw, werden ooit bewoond door zeilers, ambachtslui en handelaars. De charme van deze wijk lijkt intact te zijn gebleven over de eeuwen heen. Even verder komen we bij het marktplein en de havenbaai. Tijdens de zomermaanden krijgt u de kans om te wandelen langs de kraampjes met fruit, groenten en zeevruchten. We wandelen verder naar de kathedraal voor een bezoek binnenin. Gewijd aan St. Svithun, de patroonheilige van de stad, en gebouwd in 1125 door Bisschop Reinald of Winchester, met de hulp van Britse ambachtslui, is Stavanger kathedraal de best bewaarde middeleeuwse kerk in Noorwegen. Deze excursie gaat ook door bij slecht weer, we raden dan ook gepaste kledij aan.  Deze excursie is niet geschikt voor reizigers met mobiliteitsproblemen.   Duur: 2 uur - Niveau: gemiddelde moeilijkheidsgraad - Type: Sightseeing Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt Prijs per persoon: 41 €  De Preekstoel 
Een avontuurlijke excursie die ons vanuit de haven naar het hart van Noorwegen brengt om de Preikestolen te bezoeken. De duizelingwekkende ‘Preekstoel’ steekt hoog boven de Lysefjord uit en bezorgt ons adembenemende uitzichten! We zullen per boot de haven van Stavanger verlaten, waardoor we de Stavanger-archipel kunnen bewonderen. Stavanger, het hart van de Noorse olie-industrie, ligt aan de ingang van de Gandsfjord, beschut tegen de Noordzee. We komen dan aan bij het dorp Jorpeland, gelegen aan de Isefjord, waar we overstappen op onze bus naar de Preikestolen. Daar aangekomen lopen we over een rotsachtig bergpad en bewonderen we de prachtige uitzichten bezaaid met kleine meren. Als we verder wandelen, bereiken we de Preikestolen (de "preekstoel" rots), een vlakke rots die uitkijkt over de Lysefjord vanaf een hoogte van 604 meter boven de zeespiegel. Vanaf hier kunnen we genieten van een prachtig uitzicht op de omliggende bergen. Na ons bezoek keren we terug langs hetzelfde pad, waar onze bus ons opwacht om ons terug naar Stavanger te brengen.  

 De Preikestolen is geen beveiligde omgeving. We raden u sterk aan om goed op te letten en op een veilige afstand van de afgrond te blijven.  
 Deze excursie omvat een wandeling op een rotsachtig pad met steile stukken: draag gepaste schoenen. 
 We raden u aan om een waterdichte windjak te dragen boven uw kledij.  
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 Tijdens deze excursie is geen maaltijd voorzien. We raden u aan om zelf een drankje en een snack mee te brengen. Gooi geen afval of voedselresten op de grond en heb respect voor de omgeving.  
 We zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens deze excursie. 
 De wandeling is ongeveer 6 km lang met een hoogteverschil van 340 m.  Duur: 6,50 uur - Niveau: moeilijk - Type: Sport, eco natural trail, geen maaltijden inbegrepen Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt Prijs per persoon: 165 € 

 
BREMERHAVEN 08 september 
 Stadswandeling doorheen Bremen 
We verlaten de kade en vertrekken voor een spannende panoramische rondrit landinwaarts richting Bremen. De stad werd gesticht door rijke, invloedrijke handelsfamilies aan de Weser, wat Bremen tot een ideale havenstad heeft gemaakt gedurende eeuwen. Wanneer we aankomen in Bremen, starten we met de gegidste wandeling. We ontdekken het oude stadscentrum, evenals het moderne Bremen. Het bronzen standbeeld van de dieren (de ezel, de hond, de kat en de haan) uit het sprookje van Grimm: ‘De Bremer Stadsmuzikanten’, gemaakt in 1951 door de kunstenaar Gerhard Marcks, neemt ons terug mee naar onze kindertijd, en betovert zowel jong als oud. Het spectaculaire gotische stadshuis op het marktplein is UNESCO werelderfgoed sinds 2004, net als het Standbeeld van Roland, het oudste en grootste monument in zijn soort in Duitsland.  Duur: 4 uren -  Niveau: Makkelijk - Type: Sightseeing, cultureel Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt Prijs per persoon: 65 €            
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Busrondrit in de haven van Bremerhaven 
We maken een rondrit door Bremerhaven, bruisend van activiteit, van het ‘Havenwelten’ gebied met de futuristische museums naar de cargoterminals en scheepswerven: de ontdekking van een aparte wereld vanop de bus! We krijgen de kans om de meest intrigerende kant van deze havenstad te ontdekken en de bruisende activiteit en scheepswerven te zien vanop de eerste rij. We krijgen exclusieve toegang tot afgesloten delen van de haven, rijden voorbij luxueuze cruiseschepen en de ‘reuzen’ van de zee, die alle wereldzeeën bevaren. Dit wordt een spectaculaire ervaring! Ontelbare goederen passeren door deze terminals, van auto’s tot vers fruit, van koffie tot bier, en zoveel andere adembenemend grote cargo ladingen. Hier zien we dan ook de gespecialiseerde scheepswerven en krijgen we de kans om de langste rivierkade ter wereld te bewonderen.  Duur: 2 uren - Niveau: Makkelijk - Type: Sightseeing Engelstalige gids met Nederlandstalige begeleiding die de vertaling ook op zich neemt Prijs per persoon: 39 €  Het Bremerhaven Maritiem Museum 
Een unieke kans om u onder te dompelen in de wereld van het zeevaren, van het prille begin tot op vandaag. We zien een van de grootste collecties maritieme relikwieën in de wereld. Terwijl we onze weg banen door het museum en het park, ontdekken we de geschiedenis van het zeevaren. We starten ons bezoek binnen in het museum waar scheepswerktuigen uit vorige eeuwen, uniformen, scheepsdekken en handwerk worden tentoongesteld. Een van de hoogtepunten is het prachtig bewaard Cogschip uit 1380, het enige nog bestaande exemplaar van dit type boot dat veel werd gebruikt door middeleeuwse handelaars. Daarna gaan we naar buiten, waar we de schepen in openlucht kunnen bewonderen, oa het zeilschip Seute Deern, het polar vaartuig Gronland en een onderzeeër uit de Tweede Wereldoorlog. Het museum is ook een onderzoekscentrum en een referentiepunt voor de maritieme wetenschap in Noord-Europa.  Duur: 3 uren - Niveau: Makkelijk - Type: Sightseeing,  Geen gids en begeleiding inbegrepen. Vrij bezoek aan het museum. Toegangsticket tot het museum inbegrepen. Shuttle van het schip naar het museum en terug inbegrepen. Prijs per persoon: 25 
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Exclusieve Radio 2 
EXCURSIES 

Inschrijvingsformulier  
NAAM: …………………………………………………………………………………………………………………………………… DOSSIERNUMMER: ………………………………………………………………………………………………………………… ADRES: …………………………………………………………………………………………………………………………………… TELEFOONNUMMER: ………………………………………… GSM NUMMER: ........................................... EMAILADRES: …………………………………………………………………………………………………………………………. Ik bestel: 
Excursie:  Per dag kan u slechts aan 1 excursie deelnemen Prijs p.p Aantal deelnemers   2 sept. Panoramische tour doorheen Bergen 56 x = EURO 
2 sept. Panoramische rondrit van de Hardangerfjord 160 x = EURO 
2 sept. Rondrit in Bergen en Grieg huis 72 x = EURO 
2 sept. Kabelbaanrit en wandeltocht op Mount Floie 55 x = EURO 
2 sept. Bergen stadsrondrit en kabelbaan 77 x = EURO 
3 sept. Wandeltocht op de hovenberg 130 x = EURO 
3 sept. Brinkdsdalen gletsjer 72 x = EURO 
3 sept. Fjorden en Boya gletsjer 145 x = EURO 
3 sept. Kjenndalen gletsjer per boot en bus 100 x = EURO 
4 sept. Atlantic road, Haholmen eiland en Viking 175 x = EURO 
4 sept. Treinrit doorheen het Romsdal 105 x = EURO 
4 sept. Trollstigheimen 72 x = EURO 
4 sept. Valldal en Trollstigen 138 x = EURO 
5 sept. Van Hellesylt naar Geiranger 149 x = EURO 
5 sept. Wandeltocht op de Flo berg 149 x = EURO 
5 sept. Wandeltocht op de Brinksdal gletsjer 154 x = EURO 
5 sept. Kajaktocht op de Geirangerfjord 100 x = EURO 
5 sept. Bezienswaardigheden van Geiranger 77 x = EURO 
5 sept. Herdal Vallei, Alpenboerderij en proeven 115 x = EURO 
5 sept. Raft toer op de Geiranger Fjord 105 x = EURO 
6 sept. Stavanger en omgeving 83 x = EURO 
6 sept. Boottocht op het Lysefjord 88 x = EURO 
6 sept. Stavanger natuur, cultuur en smaken 103 x = EURO 
6 sept. Stadswandeling Stavanger 41 x = EURO 
6 sept. De Preekstoel 165 x = EURO 
8 sept. Stadswandeling doorheen Bremen 65 x = EURO 
8 sept. Busrondrit in de haven van Bremerhaven 39 x = EURO 
8 sept. Het Bremerhaven Maritiem Museum 25 x = EURO 
      
  TOTAAL  EURO  Datum: ....../........./ 2018                 Handtekening ..................................................................  


