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12 dagen / 11 nachten
halfpension + 1 middagmaal

Vertrekdatum Prijs per persoon 
(op basis van 2-pers.-kamer)

04 augustus 22 € 3150 

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 650

Opstapplaats: thuis (definitieve vertrekuren bij uw reisdocumenten)

Dag 1 • België - Bodø 
We worden thuis opgehaald en rijden naar de luchthaven voor onze vlucht via Oslo naar Bodø, waar we opgewacht worden door onze 
premium autocar. We logeren in het ****hotel Scandic Havet Bodö.

Dag 2 • Bodø
Wat de stad Bodø echt zijn charme geeft is de prachtige ligging. De omgeving heeft ook de grootste populatie van witstaartzeearenden ter 
wereld, waardoor de stad als bijnaam “hoofdstad van de zeearenden” heeft gekregen. Een wandeling door Bodø is een verademing en zijn 
luchtvaartmuseum een must, net als het andere pronkjuweel, de hoogst merkwaardige Dom.

Dag 3 • Lofoten
Een overzetboot brengt ons naar Moskenes van waaruit we door een lange keten eilanden van vulkanische oorsprong naar de Lofoten rijden. 
De bergpieken, het sappige groen van de dalen en de kleurrijke vissersdorpen geven een prachtig beeld weer van Noorwegen. Henningsvær, 
‘het Venetië van het Noorden’, is met z’n vele kleine eilandjes zeker de moeite waard. We zetten onze route verder naar Svolvaer en nemen 
onze intrek in het ****hotel Thon Lofoten.

Dag 4 • Noordelijke Lofoten en de Vesterålen
In Fiskebøl varen we over de Hadselfjord naar Melbu. Daar heeft men een fijn museum: het Noors visserijmuseum. Stokmarknes is een 
bekend oord door de ‘Hurtigruten’. We bezoeken het Hurtigrutenmuseum en bekijken er de wijzigingen aangebracht in de laatste 120 jaar van 
de beroemde scheepslijnen.

Dag 5 • Zuidelijke Lofoten
We rijden langs de kust met schilderachtige haventjes als Stamsund, Steine en Leknes. In het Vikingmuseum in Borg krijgen we een goed 
beeld van het leven ten tijde van de Vikings. Nadien verkennen we Nusfjord, één van de best bewaarde plekjes van de Lofoten. Met de houten 
Vågan Kirke in Kabelvåg sluiten we ons dagprogramma af.

Dag 6 *• Svolvaer en de Trollfjordcruise
Voor de middag verkennen we onze verblijfplaats Svolvaer, de grootste stad van de Lofoten. De visserij is er nog steeds een belangrijk onderdeel 
van de lokale cultuur en economie. Na de middag maken we een boottocht doorheen één van ’s werelds beroemdste fjorden, de Trollfjord.
*wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur 

Dag 7 • Lofoten
We maken deze ochtend een verkwikkende wandeling aan het Haukstrand, één van de zeldzame goudgele stranden. In het immense Lofoten 
Aquarium verwonderen we ons aan de dolle fratsen van de otters en zeehonden en krijgen we een goed beeld over de werking van de zalmkwekerij. 

Dag 8 • Svolvaer - Atlantik Wall - Narvik
Nabij Harstad wachten ons de bunkers van de Atlantik Wall met de impressionante ‘Adolf Guns’. Aansluitend houden we halte in Narvik, een stad 
met een dubbele persoonlijkheid. Aan de ene kant is het een spectaculaire locatie met eilanden ten westen en bergen en fjorden ten noorden. 
Aan de andere kant is er de zware industrie, ontstaan als exportstad van Zweeds ijzererts. We verblijven in het ****hotel Scandic Narvik. 

Dag 9 • Narvik - Tromsø
Een moderne brug verbindt in Tromsø de stad met het vasteland. Deze stad is vaak het uitgangspunt geweest van poolexpedities. Het 
museum Polaria geeft er een beeld van het zware leven boven de Poolcirkel en vormt een levendige ontmoeting met het noorden. Aansluitend 
lopen we nog even binnen in de IJszeekathedraal, een bijzondere bezienswaardigheid. Deze avond brengen we door in het ****hotel Scandic 
Grand Tromsø.

Dag 10 • Tromsø - Alta
Vandaag gaan we volop van de afwisselende natuur genieten. We trekken door een gebied waar veel Sami’s hebben gewoond. Alta is één 
van de belangrijkste plaatsen in deze uitgestrekte maar dun bevolkte provincie. In Hjemmeluft bevindt zich het Alta Museum met vele 
rotstekeningen. Een nieuwe attractie is de ‘Kathedraal van de Noordelijke lichten’. We verblijven in het ****hotel Scandic Alta.

Dag 11 • Alta – Noordkaap - Honningsvåg
Het vissersplaatsje Honningsvåg vormt de toegangspoort tot de Noordkaap, één van de meest bezochte toeristische attracties in Noorwegen. 
We rijden naar de top van de wereld en bezoeken ter plaatse de Noordkaaphal. Onze laatste nacht slapen we in het ***hotel The View.

Dag 12 • Honningsvåg - Alta - Oslo - België
Vandaag keren we met het vliegtuig vanuit Alta met een tussenstop in Oslo terug naar België, waar we aansluitend worden teruggebracht 
naar huis. 

THON LOFOTEN HOTEL ****
Ligging: het hotel is idyllisch gelegen in de haven van Svolvaer, in het hartje 
van de Lofoten en op wandelafstand van alle attracties die Svolvaer te bieden 
heeft
Uitrusting: stijlvol hotel met receptie, liften, restaurant, pub, bar/lounge, 
pianobar, gratis wifi, moderne kamers, veelal met parketvloer,  met eigen 
badkamer met douche, toilet en haardroger, telefoon, tv, fauteuil, minibar, 
kluis en waterkoker
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds 3 gangenmenu of buffet met o.a. lokale 
specialiteitenn

INBEGREPEN
• Transfer van bij u thuis naar de luchthaven en terug
• Heenvlucht van België via Oslo naar Bodø
• Terugvlucht vanuit Alta via Oslo naar België
• Vervoer met een *****ROYAL CLASS autocar
• Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal t.e.m. de 12e dag ontbijt
• Uitstappen zoals beschreven in het programma
• Toegangen: luchtvaartmuseum Bodo, Dom Bodo, Trollfjordcruise, 

Vikingmuseum Borg, Vågan kerk in Kabelvåg, Hadselfjord visserijmusem, 
Hurtigrutenmuseum, Aquarium Lofoton, Nusfjord met middagmaal, 
Atlantik Wall, Polaria en IJszeekathedraal in Tromso, Alta museum, 
Noordkaaphal en oorkonde

• Gebruik van draadloze headset
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België

VREEMDE MUNT
• Noorse kroon

PRAKTISCHE INFORMATIE
• Bij reservering de identiteitsgegevens van alle deelnemers doorgeven

297

LOFOTEN, VESTERÅLEN & 
NOORDKAAP
Noorwegen


