
Hurtigruten 2017

 In elk jaargetijde 
 een unieke belevenis
 Per postboot langs  

de karakteristieke Noorse fjorden

Vanaf Bergen Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September | Oktober November December Januari Februari Maart

ms Nordkapp 8 19 30 10 21 4 15 26 6 17 28 9 20 31 11 22 3 14 25 5 16 27 7 18 29 10 21 1 12 23 4 15 26 6 17 28 8 19 2 13 24

ms Finnmarken 9 20 31 11 22 5 16 27 18 29 10 21 1 12 23 4 15 26 6 17 28 8 19 30 11 22 2 13 24 5 16 27 7 18 29 9 20 3 14 25

ms Polarlys 10 21 1 12 23 6 17 28 8 19 30 11 22 2 13 24 5 16 27 7 18 29 9 20 1 12 23 3 14 25 6 17 28 8 19 30 10 21 4 15 26

ms Vesterålen 11 22 2 13 24 7 18 29 9 20 1 12 23 3 14 25 6 17 28 8 19 30 10 21 2 13 24 4 15 26 7 18 29 9 20 31 11 22 5 16 27

ms Richard With 1 12 23 3 14 25 8 19 30 10 21 2 13 24 4 15 26 7 18 29 9 20 31 11 22 3 14 25 5 16 27 8 19 30 10 21 1 12 23 6 17 28

ms Nordnorge 13 24 4 15 26 9 20 31 11 22 3 14 25 5 16 27 8 19 30 10 21 1 12 23 4 15 26 6 17 28 9 20 31 11 22 2 13 24 7 18 29

ms Trollfjord 25 5 16 27 10 21 1 12 23 4 15 26 6 17 28 9 20 31 11 22 2 13 24 5 16 27 7 18 29 10 21 1 12 23 3 14 25 8 19 30

ms Kong Harald 4 15 26 6 17 28 11 22 2 13 24 5 16 27 7 18 29 10 21 1 12 23 3 14 25 6 17 28 8 19 30 11 22 2 13 24 4 15 26 9 20 31

ms Lofoten 5 16 18 1 12 23 3 14 25 6 17 28 8 19 30 11 22 2 13 24 4 15 26 7 18 29 9 20 1 12 23 3 14 25 5 16 27 10 21

MS/SP 1) 6 17 28 8 19 2 13 24 4 15 26 18 29 9 20 1 12 23 3 14 25 5 16 27 8 19 30 10 21 2 13 24 4 15 26 6 17 28 11 22

ms Nordlys 7 29 9 20 3 14 25 5 16 27 8 19 30 10 21 2 13 24 4 15 26 6 17 28 9 20 31 11 22 3 14 25 5 16 27 7 18 1 12 23

Vanaf Kirkenes Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober | November December Januari Februari Maart

ms Nordkapp 3 14 25 5 16 27 10 21 1 12 23 4 15 26 6 17 28 9 20 31 11 22 2 13 24 5 16 27 7 18 29 10 21 1 12 23 3 14 25 8 19

ms Finnmarken 4 15 26 6 17 28 11 22 2 24 5 16 27 7 18 29 10 21 1 12 23 3 14 25 6 17 28 8 19 30 11 22 2 13 24 4 15 26 9 20

ms Polarlys 5 16 27 7 18 1 12 23 3 14 25 6 17 28 8 19 30 11 22 2 13 24 4 15 26 7 18 29 9 20 1 12 23 3 14 25 5 16 27 10 21

ms Vesterålen 6 17 28 8 19 2 13 24 4 15 26 7 18 29 9 20 1 12 23 3 14 25 5 16 27 8 19 30 10 2 13 24 4 15 26 6 17 28 11 22

ms Richard With 7 18 29 9 20 3 14 25 5 16 27 8 19 30 10 21 2 13 24 4 15 26 6 17 28 9 20 31 11 22 3 14 25 5 16 27 7 18 1 12 23

ms Nordnorge 19 30 10 21 4 15 26 6 17 28 9 20 31 11 22 3 14 25 5 16 27 7 18 29 10 21 1 12 23 4 15 26 6 17 28 8 19 2 13 24

ms Trollfjord 31 11 22 5 16 27 7 18 29 10 21 1 12 23 4 15 26 6 17 28 8 19 30 11 22 2 13 24 5 16 27 7 18 29 9 20 3 14 25

ms Kong Harald 10 11 1 12 23 6 17 28 8 19 30 11 22 2 13 24 5 16 27 7 18 29 9 20 1 12 23 3 14 25 6 17 28 19 30 10 11 4 15 26

ms Lofoten 11 22 24 7 18 29 9 20 1 12 23 3 14 25 6 17 28 8 19 30 10 21 2 13 24 4 15 26 7 18 29 9 20 31 11 22 5 16 27

MS/SP1) 1 12 23 3 14 25 8 19 30 10 21 2 24 4 15 26 7 18 29 9 20 31 11 22 3 14 25 5 16 27 8 19 30 10 21 1 12 23 6 17 28

ms Nordlys 2 13 4 15 26 9 20 31 11 22 3 14 25 5 16 27 8 19 30 10 21 1 12 23 4 15 26 6 17 28 9 20 31 11 22 2 13 24 7 18 29

X = geen afvaart. 

Afvaarten van 1/4–31/5 inclusief bezoek aan Lyngensfjord. Afvaarten van 1/6–31/8 inclusief bezoek aan Geirangerfjord. Afvaarten van 1/9–31/10 inclusief bezoek aan Hjørundjord. 
1) Roulatie tussen ms Midnatsol (MS) en ms Spitsbergen (SP), afhankelijk van beider expeditiereizen. Wijzigingen voorbehouden.

2017

Langs de Noorse fjorden

Vaarschema
Onze schepen leggen bij de 

34 hiernaast genoemde havens aan. 
In grotere plaatsen heeft u tijd om aan 
land te gaan of kunt u aan een excursie 

deelnemen.

* 1/6 – 31/8 Incl. bezoek aan de Geirangerfjord,  
1/9 – 31/10 Incl. bezoek aan de Hjørundfjord (Urke).  
De inscheping/ontscheping in Geiranger en Urke geschiedt 
met kleine boten.

** 1/4 – 31/5 Incl. vaarroute via Lyngensfjord.  
Afvaart in Hammerfest om 11:45 uur.

*** Route van Skjervøy naar Tromsø via Lyngensfjord.

Alle data zijn gebaseerd op de dag van afvaart vanaf Bergen. 
Stand: juli 2016. Wijzigingen voorbehouden.

Noordgaand

Dag Haven 1/1 – 31/5  
& 1/11 – 31/12 1/6 – 31/10*

1 Bergen 22:30 20:00

2

Florø 04:45 02:15

Måløy 07:30 04:30

Torvik 10:45 07:30

Ålesund 12:00 08:45

Geiranger – 13:25*

Hjørundfjord – 11:30*

Ålesund 15:00 19:00

Molde 18:30 22:15

3

Kristiansund 23:00 02:00

Trondheim 06:00 - 12:00 08:30 - 12:00

Rørvik 21:15

4

Brønnøysund 01:00

Sandnessjøen 04:15

Nesna 05:30

Ørnes 09:30

Bodø 12:30 - 15:00

Stamsund 19:30

Svolvær 21:00 - 22:00

5

Stokmarknes 01:15

Sortland 03:00

Risøyhamn 04:30

Harstad 06:45 - 08:00

Finnsnes 11:45

Tromsø 14:30 - 18:30

Skjervøy 22:45

6

Øksfjord 02:15

Hammerfest 05:15 - 06:00

Havøysund 09:15

Honningsvåg 11:15 - 14:45

Kjøllefjord 17:15

Mehamn 19:30

Berlevåg 22:00

7

Båtsfjord 00:15

Vardø 03:30

Vadsø 07:15

Kirkenes 09:00 - 12:30

Zuidgaand

Dag Haven 1/1 – 31/3  
& 1/6 – 31/12 1/4 – 31/5

7

Kirkenes 09:00 - 12:30

Vardø 16:45

Båtsfjord 20:15

Berlevåg 22:15

8

Mehamn 01:00

Kjøllefjord 03:00

Honningsvåg 05:45

Havøysund 08:00

Hammerfest 10:45 - 12:45 10:45 - 11:45*

Øksfjord 14:45 15:45

Skjervøy 19:45 18:30

Tromsø 23:45 - 01:30

9

Finnsnes 04:45

Harstad 08:00 - 08:30

Risøyhamn 11:00

Sortland 13:00

Stokmarknes 15:15

Svolvær 18:30 - 20:30

Stamsund 22:30

10

Bodø 02:30 - 04:15

Ørnes 07:15

Nesna 11:15

Sandnessjøen 13:00

Brønnøysund 17:00

Rørvik 21:30

11

Trondheim 06:30 - 10:00

Kristiansund 17:00

Molde 21:30

12

Ålesund 00:30 - 01:00

Torvik 02:30

Måløy 05:45

Florø 08:15

Bergen 14:30

Dienstregeling 2017

Vaarkalender 2017

Plaats
MIDDERNACHTZON POOLNACHT
eerste/laatste dag eerste/laatste dag

Noordkaap 14 mei - 29 juli 20 nov - 22 jan

Hammerfest 16 mei - 27 juli 22 nov - 20 jan

Vardø 17 mei - 26 juli 23 nov - 19 jan

Tromsø 20 mei - 22 juli 27 nov - 15 jan

Harstad 25 mei - 18 juli 2 dec - 10 jan

Svolvær 28 mei - 14 juli 7 dec - 5 jan

Bodø 4 juni - 8 juli geen

Middernachtzon: de periode waarin 's nachts de zon boven 
de horizon zichtbaar is.
Poolnacht: de periode waarin de nachten 24 uur duren;  
dit komt alleen boven de poolcirkel voor.
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Bezoek 34 verschillende havens,  
waarvan 22 boven de poolcirkel!

Ontdek meer van Noorwegen op onze 
avontuurlijke en leerzame excursies!

Aanschouw het natuurfenomeen 
Aurora Borealis - het majesteueuze 

Noorderlicht - of 's zomers de 
Midzomernachtzon!

We passeren meer dan  
1.000 bergtoppen!

We varen via 100 verschillende fjorden en brengen 
exclusieve bezoeken aan de beroemdste!

Hurtigruten heeft ruim 120 jaar maritieme expertise  
op de wateren langs de unieke Noorse fjordenkust!

Wij bieden gedurende het gehele jaar  
meer dan 50 verschillende  

avontuurlijke en interessante excursies!

Beleef het land van de trollen, 
zoals de Noorse dichter Henrik 

Ibsen het heeft beschreven, met 
een bezoek aan de Trollfjord!

Ervaar de Noorse geschiedenis, 
cultuur en traditie!

Opwindende excursies met 
supersnele rubberen  

RIB Polar Circle boten!

Oost en West ontmoeten  
elkaar in Kirkenes, vlakbij  

de Russische grens!

Op de Noordkaap staat u op  
het noordelijkste puntje van  

het vasteland van Europa!

Spot walvissen op één van de 
beste plekken ter wereld!

Iedere dag vertrekt één van de 
11 Hurtigrutenschepen voor een 12-daagse reis 

langs de unieke Noorse fjordenkust!

We passeren de Poolcirkel  
op 66° 33' N!

Bezoek het  
Noorse cultuurerfgoed, 

beschermd door UNESCO!

De Noorse kust is een paradijs voor 
zeevogels zoals de papegaaiduiker, 

kleine pinguïn, poolzeekoet, stormvogel, 
eidereend of de zee-arend!

Geniet ieder seizoen van verschillende  
verse en locale gerechten!

INHOUD

Beleef het echte

Noorwegen
  HURTIGRUTEN 2017
 6–23 Welkom bij Hurtigruten
 24–25 In elk jaargetijde uniek
 26–27 Lente: de ontluikende natuur
 28–29 Zomer: de magische middernachtzon
 30–31 Herfst: betoverende kleuren
 32–33 Winter: op jacht naar 't Noorderlicht
 34–59 De route van dag tot dag

  PRIJZEN EN ARRANGEMENTEN
 60–61 Wat neemt u mee?
 62–63 Hoe wilt u reizen?
 64–65 Bergen–Kirkenes–Bergen
  Bergen–Kirkenes–Trondheim
 66–67 Bergen–Kirkenes
 68–69 Kirkenes–Bergen
 70–71 Arrangementen BKB + BKT
 72–73 Arrangementen BK + KB
 74–81 Hotels: voor- en naprogramma's

  BELEVENISSEN EN AVONTUREN
 82–83 Cultuur, muziek & kunst
 84–85 Sterrenkundig avontuur
 86–87 Reis van de Vikingen
 88–89 Uw reis-op-maat: de Norske expertise
 90–91 Håkon: per auto naar de Noordkaap
 92 Freydis: per auto naar de Lofoten
 93 Svanhild: Autotour 'Natuur, kust & steden'
 94–95 Ingunn: zuidwaarts vanaf de Lofoten
 96–97 Thordis: Noordkaap via Zweden
 98–99 Svartisen: Tocht via kampeerhutten
 100–101 Busreis vanuit Nederland
 102–103 Fly/drive Arctisch Noorderlicht
 104–105 Fly/drive Lofoten & Vesterålen
 106–107 Fly/drive Noord-Noorwegen
 108 Fly/drive Poolcirkel & Lofoten
 109 3-Stedenreis Bergen, Oslo & Trondheim
 110–111 Kerstreis + groepsreizen
 112–113 Spitsbergen combinatiereizen

  AVONTUURLIJK & INTERESSANT
 114–127 Optionele excursies

  HURTIGRUTEN VLOOT
 128–135 De verschillende Hurtigruten schepen
 136–149 Accommodaties en dekplannen

  ALGEMENE INFORMATIE
 150–155 Reis- en boekingsinformatie
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DE MOOISTE ZEEREIS TER WERELD

Welkom bij

Hurtigruten
Beleef samen met ons de grandioze veelzijdigheid van de Noorse flora en fauna en het dagelijkse leven 

langs de unieke fjordenkust. Sinds 1893 zijn onze postschepen een belangrijke verbinding tussen 
grote havensteden, maar ook afgelegen plaatsen en kleine dorpen. Ze brengen vracht, transporteren 

passagiers en bieden reizigers volop mogelijkheden om Noorwegen te ontdekken. 

Sinds bijna 30 jaar zijn wij Agent voor Hurtigruten in Nederland en mochten wij reeds vele 
10-duizenden cliënten laten genieten van deze “mooiste zeereis ter wereld”. Onze 16 medewerk(st)ers 
zijn u graag van dienst bij informeren over en het reserveren van deze droomreis langs de Noorse kust.  

Kortom: Laat het voor u geen droom blijven!

In de voetsporen van de grote ontdekkingsreizigers organiseert Hurtigruten expeditiereizen naar 
Spitsbergen, Groenland, Canada, IJsland, Zuid Amerika en Antarctica. Vraag naar onze speciale gids 

met expeditieschepen ms Fram, ms Spitsbergen, ms Nordstjernen en ms Midnatsol. 

Dick van Kooi, directeur Norske Noorwegen Reizen

Voor meer informatie en reserveringen:
Bezoekadres: Noorwegenhuis

Herenweg 64, Heemstede
Telefoon: 023-528 98 56

www.norske.nl - info@norske.nl
Openingstijden: zie pagina 155

EXCLUSIEF VERTEGENWOORDIGER



HET LAND WAAR DE ZON 'S ZOMERS NIET ONDER GAAT!

Land van de

Middernachtzon
“De laatste dagen heb ik steeds moeten denken aan de eeuwige dag van de 

Nordlandse zomer." Deze beroemde openingszin is afkomstig uit de roman 'Pan' 
van de Noorse schrijver en Nobelprijswinnaar Knut Hamsun. Het verhaal speelt zich 

tijdens een intense zomer langs de Noorse kust af, ten noorden van de poolcirkel. 

Lange passages in dit boek zijn lyrisch proza van 
het zuiverste water. De hoofdpersoon Thomas 
Glahn vertelt het verhaal over zijn verblijf als 
jager in de handelspost Sirilund in de omgeving 
van Nordland. Sirilund is een fictieve plaats, 
maar Hamsun woonde een groot deel van zijn 
leven in het noorden, en u zult veel soortgelijke 
handelsposten op uw reis langs de karakteris-
tieke Noorse fjordenkust zien. "De eeuwige dag" 
verwijst naar de middernachtzon. In Hamsun's 
roman is het een metafoor voor het leven, voor 
de liefde en voor alles wat vluchtig of wuft is. Het 
symboliseert ook de korte zomer in het noorden. 
Het komt, het schijnt, en dan is het weer weg. 
De middernachtzon is een fenomeen dat alleen 
ten noorden van de poolcirkel en ten zuiden 

van de zuidpoolcirkel (Antarctica) optreedt. De 
periode waarin het 24 uur per dag licht is ver-
schilt per locatie, zoals op de Noordkaap van 
13 mei tot 31 juli. Dat betekent dat u de zon 's 
zomers langs het grootste deel van de Hur-
tigruten route niet onder de horizon ziet gaan. 
Aan boord heerst dan een uitgelaten stemming 
onder uw medepassagiers en bemanning want 
het zindert als het niet donker wordt en je zelfs 
om middernacht de zon als een verlicht baken 
aan de horizon ziet staan. Uw biologische klok 
kan er een beetje 'jetlag' van worden maar over 
het algemeen zult u verheugd zijn deze ervaring 
te hebben meegemaakt. Het licht van Hamsun's 
"eeuwige dag" is uiterst fotogeniek.
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HET FASCINERENDE AURORA BOREALIS

De aantrekkingskracht van

het magische Noorderlicht
Diegenen die het Noorderlicht nog nooit hebben gezien, missen een onbeschrijfelijke 
ervaring. En diegenen die het wél hebben gezien, zullen het altijd willen blijven zien! 
Met een magnetische aantrekkingskracht worden zij aangetrokken tot het fenomeen 

met de betoverende combinatie van groene en paarse lichten. 

In de donkere avond staan we op het dek van 
ons schip dat langzaam over het zwarte water 
glijdt. We kijken niet zijwaarts waar we de con-
touren van het landschap dat we passeren in de 
duisternis zien verdwijnen. Nee, we kijken ver-
wachtingsvol naar boven! Er wordt gefluisterd 
en gespeculeerd, en dan… DAAR!… DAAR IS HET! 
Het magische fenomeen van de Arctische pool-
nacht - het fascinerende Aurora Borealis. Het 
Noorderlicht is een natuurkundig verschijnsel 
dat optreedt wanneer de zonnewind sterker is 
dan normaal, en elektrisch geladen deeltjes van 
de zon naar de aarde razen. Zodra de deeltjes, 
elektronen en protonen botsen met gassen in 
de atmosfeer van de aarde, wordt het magische 
licht gevormd. De elektromagnetische straling 
creëert een golvend lijnenspel van licht dat vari-
eert in vorm, sterkte en kleur: van donker blauw 
tot geel, rood en oranje, maar meestal groen.
Vanavond is het groen. Het smaragdgroene licht 
beweegt zich eerst als een gigantische zeis langs 
de hemel en verandert dan in een verlichte sluier 
die zich van oostelijke naar westelijke richting en 

vervolgens vanaf de horizon weer naar boven, 
richting de Poolster, uitstrekt. En kijk; daar is 
er nog een! En weer een andere! KIJK DAAR!
De polaire lucht laat zich in al haar schoonheid 
verschijnen, van oost naar west, van noord naar 
zuid. Het is alsof een doek van licht langs de 
hemel wordt getrokken en we kunnen ons niet 
weerhouden om er gretig naar te wijzen, bijna 
vergetend dat de persoon naast ons precies het-
zelfde ziet. Hoe lang hebben we hier al zo over-
donderd en geïnspireerd gestaan? Vijf minuten 
met onze mond open van verbazing? Tien minu-
ten bevoorrecht fotograferend? Hoe lang duurt 
het om een levenslange herinnering te creëren? 
Er is nauwelijks een geluid te horen. "Het Noor-
derlicht verandert zonder te bewegen" schrijft 
de Engelse auteur Kathleen Jamie. "Het is als een 
kunstwerk dat nooit af is, dat zichzelf voortdu-
rend blijft ontwikkelen en veranderen, steeds 
weer." En opnieuw staart ze sprakeloos naar de 
hemel, nét als wij, nét als de meeste mensen die 
het geluk hebben om deze fantastische erva-
ring mee te maken.
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Welkom aan boord
Ervaar de unieke Noorse fjordenkust in al haar schoonheid. Adembenemend mooie 

landschappen en een fascinerende dierenwereld wachten op u.  
Onze kapiteins hebben de route al meer dan 10.000 keer gevaren en verheugen  

zich er telkens weer op om het Noorse kustlandschap aan u te presenteren.  
De directe ervaring met de betoverende fjorden en waterwegen en de geweldige 

landschapsdecors maakt een Hurtigruten zeereis zo bijzonder.  
Niemand kent Noorwegen beter. Wij garanderen een onvergetelijke reis. 

 

12-DAAGSE RONDREIS

Bergen–Kirkenes–Bergen
Geniet van de Hurtigruten reis bij uitstek.  

Op een route van 2.500 zeemijlen  
beleeft u alle 34 havens bij daglicht. 

Dagprogramma: pagina 36–58
Prijsoverzicht pagina 64, arrangementen pagina 70

11-DAAGSE RONDREIS

Bergen–Kirkenes–Trondheim
De 11-daagse reis bevat talrijke hoogtepunten  

en eindigt in het middeleeuwse Trondheim. 
Dagprogramma: pagina 36–56

Prijsoverzicht pagina 64, arrangementen pagina 71

7-DAAGSE NOORDGAANDE REIS

Bergen–Kirkenes
Deze reis gaat in 7 dagen noordwaarts langs de unieke kustlijn 

van Bergen naar Kirkenes bij de Russische grens.  
Dagprogramma: pagina 36–48

Prijsoverzicht pagina 66, arrangementen pagina 72

6-DAAGSE ZUIDGAANDE REIS

Kirkenes–Bergen
De 6-daagse reis is de zuidwaartse route  

van Kirkenes naar Bergen.  
Dagprogramma: pagina 48–58

Prijsoverzicht pagina 68, arrangementen pagina 73

\
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NORSKE - Hurtigruten 2017 - Noorwegen NORSKE - Hurtigruten 2017 - Noorwegen

DE WONDEREN DER NATUUR

Uw persoonlijke avontuur
ontdek de ziel van Noorwegen

UNIEKE ERVARINGEN

De natuurrijke, ongerepte Noorse kust is voor veel avonturiers één van de meest 
afwisselende bestemmingen ter wereld, met fascinerende landschappen en 

Arctische wildernis van oneindige schoonheid. Niemand brengt u dieper in het hart 
van het ruige Noorse Landschap dan Hurtigruten.  

Ligt het aan de geschiedenis van de schepen, 
het majestueuze landschap, de voortreffelijke 
lokale gerechten, waarop u aan boord of aan 
land wordt getrakteerd, of aan de warmte die 
de lokale bevolking uitstraalt? Moeilijk te zeg-
gen, maar op het moment dat u uw Hurtigruten 
schip betreedt, ervaart u een prettige en ont-
spannen sfeer. U zult al snel in de ban raken van 
telkens weer een overweldigende verandering 
in het landschap, iedere nieuwe bezienswaar-
digheid en het spannende vooruitzicht de vol-
gende haven te mogen bezoeken. 

Ook in de kleinere havenplaatsen, waar uw schip 
maar kort aanmeert, is er voldoende interes-
sants te ontdekken. Zo kunt u getuige zijn van 
hoe de plaatselijke restaurants met verse vis 
worden bevoorraad, hoe de havenarbeiders 
plezier beleven aan de prettige contacten met 
het Hurtigruten personeel, waarmee zij telkens 
weer nieuwe ervaringen en verhalen kunnen 
delen en hoe de lokale bevolking vrienden en 
familie welkom heten of gedag zeggen.  
Deze persoonlijke momenten tijdens uw reis zor-
gen ervoor dat u voor heel even deel uitmaakt 
van het dagelijkse, traditionele leven langs de 
Noorse kust.

Op iedere Hurtigrutenreis valt er oneindig veel 
te beleven. Maak het uzelf gemakkelijk en geniet 
van spannende avonturen en fascinerende land-
schappen. Ervaar het echte Noorwegen!
Hetzij de middernachtzon ofwel het noorder-
licht, wonderschone fjorden of gigantische 
gletsjers: beleef met Hurtigruten de adembe-
nemende natuur van heel dichtbij. 

Tijdens de vele spannende excursies - van hon-
densledetocht en walvissafari, van Vikingfeest 
en diverse stadstours tot een nacht op het dek 
onder de Noorse sterrenhemel - staan u onver-
getelijke momenten en ervaringen te wachten. 
Hurtigruten biedt over het jaar verdeeld een keur 
aan verschillende excursiemogelijkheden, zie 
pagina 114 – 127. Maar ook als het avontuur van 
uw keuze hieruit bestaat dat u op het panora-
madek geniet van het sensationele landschap, 
dat als een sprookje aan u voorbijtrekt, ook dan 
is één ding zeker: aan boord van Hurtigruten 
zult u zich nooit vervelen en worden overwel-
digende reiservaringen volledig gegarandeerd. 

HOOGTEPUNTEN
• Hurtigruten biedt u een kijkje in het authentieke 

alledaagse leven in Noorwegen, waarbij u kunt 
genieten van natuur, cultuur en tradities

• 34 grote en kleine havenplaatsen, waarvan zelfs 
22 boven de Poolcirkel zijn gelegen 

• 100 fjorden, die u met eigen ogen kunt 
aanschouwen

• de schoonheid van Noorwegen tijdens 
68 excursiemogelijkheden verdeeld over 
de 4 jaargetijden

• Dagelijkse afvaarten van onze postschepen, 
365 dagen per jaar

• Verheug u op heerlijke maaltijden met 
lokale, seizoensgebonden ingrediënten 

• Vertrouw op de ruim 120 jaar lange navigatie-
ervaring van Hurtigruten in de Noorse wateren
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DE NOORSE KUST

Geniet
van de Noorse keuken

ERVAAR DE SEIZOENEN

Net zo veelzijdig als de kust van Noorwegen, bekoort de keuken van het land  
door haar ultieme versheid, grote veelzijdigheid en traditionele karakter.  

Naast de regio’s op onze route bepalen ook de jaargetijden het menu aan boord.

De Noorse culinaire tradities hebben veel 
gemeen met het gevarieerde landschap van 
de kustlijn: altijd vers, onderscheidend en vol 
afwisseling. We streven er altijd naar om onze 
gasten een unieke en authentieke ervaring te 
laten beleven zodat streekproducten en lokale 
eetgewoonten als elementen zijn opgenomen 
in de culinaire ervaring aan boord. Omdat Hur-
tigruten op de route 34 verschillende havens 
bezoekt, biedt dat uitzonderlijke kansen om elke 
dag van lokale leveranciers verse producten 
af te nemen. Dit betekent heerlijke nieuwe en 
verse ingrediënten, zowel van de kust als uit 
het binnenland.
“Als chef-kok heb ik groot ontzag voor de wijze 
waarop onze lokale leveranciers zo gepassio-
neerd over hun producten zijn. Hen te ontmoe-
ten, hun verhalen aan te horen en te weten dat 
deze producten met liefde zijn gekoesterd ver-
vullen me met bescheidenheid en trots. Soms 
hoef ik maar te ruiken om te weten dat een ingre-
diënt hemels zal smaken, ook al ziet het er niet 
altijd perfect uit alsof het uit een fabriek komt. 
Daarnaast dienen onze maaltijden visueel over-
een te komen met de aantrekkelijke schoon-
heid van de landschappen die we passeren. 
Het moet er smaakvol en appetijtelijk uitzien 
en tegelijkertijd een ‘Viking-achtige’ uitstra-
ling hebben - een beetje ‘ruwe bolster, blanke 
pit’. De uitdaging is de verschillende smaken te 
accentueren, waardoor iedere maaltijd opnieuw 
een geweldige ervaring is. Een andere favo-
riet van ons is het verrassingselement als we 

oude traditionele recepten en smaken aanvul-
len met iets nieuws. Dat wordt door onze gas-
ten enorm gewaardeerd.” - Hurtigruten Chef-
kok, Eirik Larsen.

PROEVEN EN ERVAREN
Om dit unieke concept te verbeteren, dient de 
culinaire ervaring zich niet alleen tot de res-
taurants beperken, maar ook door het verder 
te vertellen. Zo serveren wij bijvoorbeeld kruip-
bramen aan dek als onderdeel van het ‘Autumn 
Gold’ concept. Deze bessen zijn in Finnmark met 
de hand geplukt door een oude dame, en ze 
levert ze persoonlijk aan onze schepen. 

EEN MENU VAN SEIZOENEN EN GEBIEDEN
Uitgaande van de beste en verse seizoens-
ingrediënten, creëren onze koks ofwel drie-gan-
gen menu’s of uitgebreide buffetten. Omdat het 
een zeereis langs de kust betreft, domineren de 
visgerechten het menu, aangevuld met verse 
groenten en subtiel gearomatiseerde sauzen. Elk 
diner wordt afgesloten met traditionele desserts, 
zoals zelfgemaakte cakes, puddingen, bessen of 
een fruitsalade. Het ontbijt en de lunch worden 
in buffetvorm geserveerd. Bij elke maaltijd bie-
den wij een ruime keuze aan rode en witte wij-
nen evenals bier, aquavit en niet-alcoholische 
dranken. Onze restaurants bieden het ideale 
kader om de dag met andere gasten gezellig te 
beëindigen. Geniet na het eten van verse koffie 
of een drankje in één van onze bars of lounges.
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DE NOORSE KUST

Leven & Cultuur
van zeer dichtbij ontdekken

UNIEKE ERVARINGEN

Ontdek de geheimen van de fascinerende fjorden,  
verken de Arctische wildernis per hondenslee of kijk  

vanaf de Noordkaap over de eindeloze ijszee, richting Noordpool.

Op de mooiste zeereis ter wereld beleeft u avon-
turen die u zich blijvend zult herinneren. Ervaar 
het leven, de cultuur en de geschiedenis van 
de karakteristieke Noorse fjordenkust met ons 
brede assortiment avontuurlijke en educatieve 
excursies onder vakkundige begeleiding. Onze 
excursies vormen een perfecte aanvulling op 
de onvergetelijke zeereis.

Ervaar de indrukwekkende granieten Lofoten-
wand, die zich uit de Arctische zee verheft. Wees 
onze gast in het ieder jaar opnieuw opgebouwde 
Sneeuw Hotel. 

We bieden u in alle seizoenen het beste wat 
de regio’s langs de kust te bieden hebben, 
zoals wandelingen, boottochten, rondleidin-
gen, natuur-safari’s, hondenslee- of sneeuw-
scooter-tochten. Hurtigruten legt veel nadruk 
op diversiteit, zodat al onze gasten Noorwe-
gen op hun eigen persoonlijke manier kunnen 
ervaren. Meer informatie, zie pagina 114 – 127.
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LANGS DE NOORSE KUST

Uw thuis
bij ons aan boord

COMFORTABEL & INTIEM

Vanaf het eerste moment zal u de kenmerkende informele sfeer opvallen.  
De rust en stilte van het passerende landschap wordt aan boord weerspiegeld.  

Alles concentreert zich in een rustig tempo om uw comfortabele  
en intieme ontspanning. 

Zoals het landschap langs de route steeds ver-
andert, zo maakt ook de grote veelzijdigheid aan 
bezienswaardigheden, stemmingen, geluiden 
en indrukken een Hurtigruten-reis tot een heel 
bijzondere belevenis. Alleen gasten van Hur-
tigruten doen op hun zeereis 34 havens aan en 
ontdekken afgelegen plaatsen. Van het milde 
zuiden tot in het noordpoolgebied aan de andere 
kant van de poolcirkel: Maak kennis met het 
levensritme van de kustbewoners! 
Veel van de havens worden al sinds 1893 door 
Hurtigruten aangedaan. Ook nu rekenen de 
inwoners dagelijks op onze stipte aankomst. 
Veel van onze havens zijn kleine eilanddor-
pen, waarvan de bewoners aangewezen zijn 
op onze dagelijkse leveringen en onze vaar-
dienst naar grotere steden. Andere havens op 
de route zijn van levendige plaatsen met lange 

tradities in de visserij, mijnbouw of scheeps-
bouw. Elke haven is individueel en zo een bij-
zonderheid. Ontdek de kleinere havens te voet 
of met de fiets, die aan boord gehuurd kan wor-
den. Of bekijk het bedrijvige laden en lossen 
van vracht vanaf het schip.

Het verblijf in de grotere havens is meestal lan-
ger, zodat u deel kunt nemen aan onze talrijke 
optionele landexcursies, die u nog dichter bij 
het leven aan deze unieke kust brengen. Meer 
informatie, zie pagina 114 – 127.
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GESCHIEDENIS

Maritieme expertise
sinds 1893

IN DE TRADITIE VAN DE GROTE PIONIERS

De meer dan 2.500 zeemijlen lange kust tussen Bergen en Kirkenes was reeds  
in de 19e eeuw een drukbevaren route, die gebruikt werd door grote stoomschepen  
en zeiljachten. Toch waren de transportdiensten onregelmatig en onbetrouwbaar.  

De meeste schepen voeren alleen overdag en lagen ‘s nachts aan de kade.

De toenmalige regering streefde daarom naar 
een snelle verbinding tussen Trondheim en 
Tromsø/Hammerfest (seizoensafhankelijk) en 
vroeg offertes op van verschillende rederijen. 
Omdat de geplande route met slechts 28 vuur-
torens, verraderlijke riffen en smalle zee-engtes 
vooral ‘s nachts riskant was, hadden de twee 
grootste rederijen uit die tijd weinig interesse. 
Dit gold niet voor de eigenaars van een net 
opgerichte rederij: Richard With en zijn Ves-
teraalens Dampskibsselskab gingen de uitda-
ging aan en boden de regering een offerte aan. 
In 1893 zette Kapitein Richard With zijn stoom-
schip Vesteraalen in voor de eerste lijndienst 
langs de Noorse kust. Er was een regelmatige 
noord-zuid-verbinding tot stand gekomen. With 
noemde deze belangrijke verbinding “hurtig 
ruten” (de snelle route). Ook nu nog, ruim 120 
jaar later, transporteert Hurtigruten vrachtgoed 
en passagiers. De Hurtigruten schepen zijn nog 
altijd onderdeel van het leven in Noorwegen. Met 
een gemiddelde snelheid van 15 knopen vaart 
dagelijks een van de postschepen in 12 dagen 
van Bergen naar Kirkenes en terug.

ONTDEKKINGSREIZEN
Dankzij de wil van de mens om de wereld in kaart 
te brengen en de wil om alles te weten stond 
het heldhaftige ontdekkingstijdperk (rond het 
begin van de 20e eeuw) in het teken van de 
race naar het laatste ‘terra incognita’. 
De oorspronkelijke Fram was het beroemdste 

schip van die tijd en de prestaties tijdens expe-
dities zijn ongeëvenaard: dankzij Fridtjof Nan-
sen was de Fram het eerste schip dat de Noor-
delijke IJszee overstak. Daarna gebruikte Otto 
Sverdrup het schip voor een reis naar een gro-
ter gebied dan alle expedities tot dan toe: het 
Canadese gebied Nunavut. En het beroemdst: 
de reis van Roald Amundsen naar zijn startpunt 
op Antarctica, van waaruit hij zijn race naar de 
Zuidpool begon. 
In 1896, hetzelfde jaar dat Fridtjof Nansen op zijn 
schip 'Fram' terug kwam, begon Hurtigruten de 
'Sports Route' van Hammerfest naar Spitsbergen 
met het stoomschip Lofoten en bouwde Richard 
With een hotel in de buurt van Longyearbyen. 
In 2002 lanceerde Hurtigruten de eerste expe-
ditiereizen naar Antarctica en Groenland volgde 
snel daarop. In 2007 werd ons nieuwe expedi-
tieschip afgeleverd en vernoemd naar Nansen's 
Fram. Tegenwoordig, ruim 120 jaar later, brengen 
onze ontdekkingsschepen gasten naar Spitsber-
gen, Groenland, IJsland, Antarctica en Europa. 
In het nieuwe expeditiereizen seizoen zullen 
ms Fram, ms Midnatsol en ms Nordstjernen ver-
gezeld worden door het nieuwe ms Spitsbergen 
dat ontdekkingsreizigers naar de verre kusten 
van Canada en Newfoundland, de fjorden van 
Groenland en de kustlijn van de Britse eilanden 
zal voeren. De oorspronkelijke Fram was een 
schip voor het vergroten van kennis en begrip 
van de wereld–laat onze nieuwe schepen het-
zelfde voor u zijn!
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Onze afgewerkte olie wordt 
hergebruikt als brandstof om grote 

instellingen in Noorwegen te 
verwarmen.

Alle Hurtigruten schepen  
op de route langs de Noorse 
fjordenkust gebruiken SDM 

(Special Distillaat Marine), waarbij 
de zwaveluitstoot  

4-12 keer lager is dan zware olie, 
minder NOx en  

weinig roet bevat.  
Ten zuiden van 62° N  

gebruiken alle schepen  
MGO (gasolie).

MS Fram has installed ballast 
water treatment plant.

Vier van onze schepen  
zijn als 'Clean Class' schepen 

gebouwd, waardoor  
de gehaltes  
NOx en SO2  

aanzienlijk worden verminderd.

71 
Het veranderen van de propeller van 
ms Richard With heeft een jaarlijkse 
uitstoot verminderd die gelijk is aan 

71 maal rond de evenaar met een 
diesel-truck.

13.000
Sinds 2009 hebben onze 

energiebesparende maatregelen 
een jaarlijkse uitstoot van 
13.000 ton CO2 bespaard.

110
Onze recycling levert voldoende 

energie om 110 woningen per jaar 
te verwarmen.

BEPERKING VAN ONZE INVLOED

Aandacht voor het milieu
Laat alleen uw voetsporen achter!

HURTIGRUTEN NEEMT VERANTWOORDELIJKHEID

Met uw deelname, helpt u Hurtigruten met onze verplichting om deze prachtige 
en kwetsbare plekken te beschermen, te helpen en te verbeteren. 

De wens om te reizen en te ontdekken heeft 
een grote invloed op het milieu, de natuur en 
de lokale bevolking van de plaatsen die we 
bezoeken. Hurtigruten biedt belevenissen en 
ervaringen in regio's waar natuur, mensen en 
dierenleven uniek zijn. We erkennen dat elke 
reis daar een cruciale en duurzame invloed 
op heeft. Als marktleider in expeditiereizen 
heeft Hurtigruten een grote verantwoorde-
lijkheid om de natuurlijke wonderen langs 
onze routes te conserveren. Wij garanderen 
het hoogst mogelijke milieubewustzijn aan 
boord en aan wal en zijn trots op onze inzet 
om de natuurlijke wonderen die we bezoeken 
te behouden. Ons doel is om de duurzaam-

ste optie voor reizen naar de poolgebieden te 
zijn en we hebben al veel bereikt door ervoor 
te zorgen dat we - op onze voetsporen na - 
niets achterlaten.

Verantwoordelijkheid is een van Hurtigruten's 
kernwaarden: we werken aan het in stand 
houden en verbeteren van sociale, milieu- 
en veiligheidsnormen op onze bestemmingen. 
Dit betekent dat wij lokaal handelen, tradi-
ties respecteren en samenwerking aangaan 
met de gemeenschappen die grote inspan-
ningen leveren om onze gasten te verwel-
komen, zowel langs de Noorse kust als in de 
poolgebieden. 
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In elk jaargetijde  
een unieke belevenis

Op een rondreis met Hurtigruten kunt u genieten van het aan u  
voorbijtrekkende landschap van Noorwegen. Ervaar het steeds wisselende decor 

van de Noorse fjordenkust bij de wisseling van de seizoenen.  
Het boordprogramma, de landexcursies en de verse ingrediënten  

van de lokale keuken weerspiegelen de bijzonderheden  
van de jaargetijden. 

Lente: 'the Arctic Awakening'
De ontluikende Arctische natuur: pagina 26-27

Zomer: 'the Midnight Sun'
Het land van de middernachtzon: pagina 28-29

Herfst: 'the Autumn Gold'
Betoverende herfstkleuren: pagina 30-31

Winter: 'Hunting the Light'
Op jacht naar 't Noorderlicht: pagina 32-33

\



Norske aanbieding

Rondreis: Bergen–Kirkenes–Bergen  
inclusief retourvlucht en transfers

Reisperiode: 23/4–4/5/2017

Individuele groepsreis met ms Trollfjord

vanaf € 1.618 pp

Inclusief 12-daagse rondreis Bergen–Kirkenes–Bergen 
met ms Trollfjord in de geboekte gegarandeerde* binnen- 
of buitenhut o.b.v. volpension (ontbijt, lunch & diner) 
+ vlucht Amsterdam–Bergen vv per KLM in de G-klasse, 
luchthaven belastingen en transfers in Bergen mits geboekt 
vóór 20/1/2017. 

Minimaal 10 deelnemers. Aanbieding geldt niet voor suites 
en is niet te combineren met andere aanbiedingen of 
kortingen, met uitzondering van de Ambassador 1893 
herhalingskorting. * Uw hutnummer ontvangt u aan boord.

MEER INFORMATIE?
Kijk voor actuele informatie, excursie-omschrijvingen en 
aanbiedingen op: www.norske.nl/lente
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Drie jaargetijden  
in één reis

VOORJAAR MET HURTIGRUTEN

Ontluikende lente
in het Arctisch gebied

1 APRIL – 31 MEI

Verbaas u over het veelzijdige leven langs de Noorse kust.  
Zo bent u ooggetuige van de terugkeer van de trekvogels,  

beleeft u exclusieve avonturen en ziet u hoe de lente de natuur doet ontspruiten. 
Kortom geniet van de ontwakende natuur; welkom in het voorjaar!

De terugkeer van de warme dagen werkt als een 
vitaminepil op het leven langs de kust. Iedere 
dag brengt meer licht en doopt de fjorden om 
tot een groene oase. In de gebieden gelegen 
op hogere breedtegraden wil de winter nog 
niet echt wijken. Hoewel de bergtoppen hier 
tot vroeg in de zomer met sneeuw bedekt blijven, 
krijgt de zon uiteindelijk toch grip op het winter-
landschap. Tijdens het voorjaar beleeft u eigen-
lijk meerdere jaargetijden in één en dezelfde reis. 
Zo vertrekt u vanuit een bijna zomers Bergen 
richting het winterse Kirkenes, waar nog volop 
winterexcursies worden aangeboden. 

Voorjaar in Noorwegen is de periode om de 
Noorse nationale feestdag van 17 mei te vieren. 
De in kleurrijke klederdracht uitgedoste plaat-
selijke bevolking bepaalt het beeld op die dag. 
Neem zelf eens deel aan de lokale festiviteiten. 
De Lyngenfjord, met zijn imposante bergtop-
pen in een adembenemende omgeving, biedt 
wel een heel bijzonder fraai schouwspel. De 
lokale expeditieleiders informeren u uitgebreid 
over de hoogtepunten tijdens uw bezoek aan 
land. Wat u beslist niet mag missen is de proe-
verij aan dek van de vers gevangen krabben in 
de Lyngenfjord, dé ultieme prikkeling voor uw 
smaakpapillen.

DE KEUKEN LANGS DE NOORSE KUST
De maaltijden aan boord zijn geïnspireerd op 
de diverse "keukens" langs de Noorse kust. Het 
is voor Hurtigruten belangrijk dat u ook culi-
nair verwend wordt. Immers eten en drinken 
zijn nauw verbonden met het karakter van een 
bepaald land. Terwijl u wordt geïnformeerd over 
de geschiedenis van vis en de visserij, geniet u 
van bijvoorbeeld overheerlijke kabeljauw-ren-
dier-carpaccio, gebonden mosselsoep, kippen-
pootjes, aardbei compote, rosé- of limoensorbet.  

HOOGTEPUNTEN AAN BOORD
• Tocht door de Lyngenfjord en Trollfjord
• Proeverij aan dek van verse Lyngen-krabben, door 

de lokale vissers direct aan boord gebracht. 
• Feestelijkheden aan boord rond de Noorse 

Nationale viering op 17 mei
• Interessante lezingen omtrent het leven in de zee
• Traditioneel kabeljauwtong-snijden aan dek
• De doop tijdens het passeren van de poolcirkel 

LENTE: OPTIONELE EXCURSIES
• 2e dag [p117]: 2C Ålesund Jugendstil Rondleiding of 

2D Atlanterhavsparken Aquarium en Aksla.
• 3e dag [p118]: 3A Nidaros-Dom & Ringve-Museum of 

3H Fietsen door Trondheim.
• 4e dag [p118]: 4C Bodø en Saltstraumen, 

4D RIB-bootsafari naar Saltstraumen, 4F Lofotr 
Vikingfeest of 4G Hoogtepunten van de Lofoten.

• 5e dag [p119]: 5A Tromsø: hoofdstad van het 
Noorden, 5B Winteravontuur husky of  
5G Kajak-Tocht.

• 6e dag [p121]: 6A De Noordkaap, 6F Noordkaap 
Exclusief, 6B Vogelobservatie, 6C Lapland voor 
beginners, 6D Tocht met sneeuwmobiel in Lapland, 
6H Vissersdorpjes Kamøyvær en Skarsvåg of 
6I Arctisch 2-daags avontuur.

• 7e dag [p122]: 7A De Russische grens, 
7C Sneeuwmobiel-safari, 7D Excursie naar het 
sneeuwhotel in Kirkenes, 7E Quad-safari naar de 
Russische grens, 7F Husky-Avontuur, 
7H Koningskrab expeditie of 7J Hondensledetocht 
Exclusief.

• 8e dag [p124]: 8A Ontbijt op de Noordkaap, 
8B Hammerfest, noordelijkste stad ter wereld, 
8C Middernachtconcert in de ijszeekathedraal of 
8F Per sneeuwmobiel door de Poolnacht.

• 9e dag [p125]: 9A Eilandenwereld van Vesterålen, 
9I Vesterålen & Lofoten Exclusief, 
9B Eilandenwereld van de Lofoten, 9C Zeearend-
Safari, 9D Lofoten per paard of 9G Vissen op de 
Lofoten.

• 10e dag [p126]: 10A Brønnøysund wandeling
• 11e dag [p127]: 11A Trondheim met Nidaros-Dom, 

11B Trondheim Exclusief, 11D Stadswandeling door 
Trondheim, 11E Bergtatt marmergrot of 
11C Schilderachtige Atlantische weg.

• 12e dag [p127]: 12A Bergen stadsbezichtiging.
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Norske aanbieding

Rondreis: Bergen–Kirkenes–Bergen  
inclusief retourvlucht en transfers

Reisperiode: 19/7–30/7/2017

Individuele groepsreis met ms Nordnorge

vanaf € 2.488 pp

Inclusief 12-daagse rondreis Bergen–Kirkenes–Bergen 
met ms Nordnorge in de geboekte gegarandeerde* binnen- 
of buitenhut o.b.v. volpension (ontbijt, lunch & diner) 
+ vlucht Amsterdam–Bergen vv per KLM in de G-klasse, 
luchthaven belastingen en transfers in Bergen mits geboekt 
vóór 13/4/2017. 

Minimaal 10 deelnemers. Aanbieding geldt niet voor suites 
en is niet te combineren met andere aanbiedingen of 
kortingen, met uitzondering van de Ambassador 1893 
herhalingskorting. * Uw hutnummer ontvangt u aan boord.

MEER INFORMATIE?
Kijk voor actuele informatie, excursie-omschrijvingen en 
aanbiedingen op: www.norske.nl/zomer
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24 uur genieten 
van het daglicht

ZOMER MET HURTIGRUTEN

De magische

Middernachtzon
1 JUNI – 31 AUGUSTUS

De zomer is dé periode waarin de middernachtzon zijn naam eer aan doet.  
Boven de poolcirkel ervaart u het intensieve daglicht 24 uur per etmaal.  

Het beleven van een dergelijke Noorse "nacht" zal u telkens weer opnieuw 
verwonderen. U raakt waarschijnlijk zodanig gefascineerd, dat u helemaal vergeet 

om naar bed te gaan.

De zomer is het meest populaire jaargetijde om 
de Noorse kust te ontdekken. Vanwege het vele 
daglicht tijdens de zomermaanden is er dag en 
nacht altijd veel te beleven. Bloemen komen 
volop tot bloei en indrukwekkende waterval-
lende eindigen hun weg met klaterend geweld 
in zee. Dit alles biedt  het perfecte decor voor uw 
droomvakantie. In iedere haven staat u weer een 
nieuwe middernachtzon-ervaring te wachten. 
De middernachtzon is een natuurlijk fenomeen 
ten noorden van de poolcirkel. Zelfs als het mid-
dernacht is staat de zon nog volop aan de hemel. 
De stralende zonneschijn dringt dwars door de 
heldere Arctische lucht en doopt kusten, fjor-
den en bergen om tot vurig rood, zacht roze 
en goudgele tinten. 24 Uur daglicht nonstop 
is een permanente energieleverancier voor de 
gehele flora en fauna langs de Noorse kust, maar 
natuurlijk ook voor de Noren zelf. Profiteer zelf 
ook eens van uw nieuw opgedane energie en 
neem deel aan spannende zomeravonturen en 
spectaculaire excursies. 

PROEF HET WARE ZOMERSE NOORWEGEN
Het menu aan boord past zich aan bij het jaar-
getijde en bij het gebied waarin u zich op dat 
moment bevindt. De culinaire tradities in Noor-

wegen zijn nauw met het kustlandschap verbon-
den. Verheug u op de altijd verse en afwisselende 
gerechten. Omdat uw schip dagelijks in meer-
dere havenplaatsen aanmeert, kan de keuken 
telkens met nieuwe verse produkten worden 
bevoorraad. Hurtigruten beschikt over de unieke 
mogelijkheid om met de plaatselijke leveran-
ciers langs de Noorse kust direct zaken te doen, 
hierdoor krijgen zij telkens de meest hoogwaar-
dige kwaliteitsprodukten aangeboden. Op deze 
manier kunt u zelf het ware zomerse Noorwegen 
proeven. Overeenkomstig het seizoen, wordt u 
getrakteerd op lam uit Geiranger, koningskrab 
uit de Barentzszee, kaas en kabeljauw van de 
Lofoten en rendier afkomstig uit Finnmarken, 
om maar een greep uit onze zomer menukaart 
te noemen.

HOOGTEPUNTEN AAN BOORD
• Tocht door de Geirangerfjord
• De doop tijdens het passeren van de poolcirkel
• 24 Uur daglicht per etmaal boven de poolcirkel met 

een fantastisch uitzicht aan dek
• Tocht door de nauwe Trollfjord, traditioneel met 

trollsoep aan dek
• Een nacht doorbrengen aan dek, in het teken van de 

middernachtzon

ZOMER: OPTIONELE EXCURSIES
• 2e dag [p117]: 2B Geiranger met Trollstigen.
• 3e dag [p118]: 3A Nidaros-Dom & Ringve-Museum of 

3G Kajaktour.
• 4e dag [p118]: 4A Svartisen-Gletsjer, 4C Bodø en 

Saltstraumen, 4D RIB-bootsafari naar Saltstraumen, 
4F Lofotr Vikingfeest of 4G Hoogtepunten van de 
Lofoten.

• 5e dag [p119]: 5A Tromsø: hoofdstad van het 
Noorden, 5C Bezoek bij de huskies, 5G Kajak-Tocht 
of 5J Uitzicht op Tromsø.

• 6e dag [p121]: 6A De Noordkaap, 6F Noordkaap 
Exclusief, 6B Vogelobservatie, 6G Culturele 
wandeling Honningsvåg, 6H Vissersdorpjes 
Kamøyvær en Skarsvåg, 6C Lapland voor beginners 
of 6I Arctisch 2-daags avontuur.

• 7e dag [p122]: 7A De Russische grens, 7B Riviertocht 
naar de Russische grens, 7E Quad-safari naar de 
Russische grens, 7H Koningskrab expeditie of 
7I Bergwandeling met huskies.

• 8e dag [p124]: 8A Ontbijt op de Noordkaap, 
8B Hammerfest, noordelijkste stad ter wereld, 
8G Wandelen in Hammerfest of 
8C Middernachtconcert in de ijszeekathedraal.

• 9e dag [p125]: 9A Eilandenwereld van Vesterålen, 
9B Eilandenwereld van de Lofoten, 9C Zeearend-
Safari, 9D Lofoten per paard, 9E Lofoten speedboot 
avontuur, 9H Wandelen op de Lofoten of 
9I Vesterålen & Lofoten Exclusief.

• 10e dag [p126]: 10A Brønnøysund wandeling,  
10B De Vega eilandengroep of 10C Bezoek aan de 
zalm.

• 11e dag [p127]: 11A Trondheim met Nidaros-Dom, 
11B Trondheim Exclusief, 11D Stadswandeling door 
Trondheim of 11C Schilderachtige Atlantische weg.

• 12e dag [p127]: 12A Bergen stadsbezichtiging.
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Norske aanbieding

Rondreis: Bergen–Kirkenes–Bergen  
inclusief retourvlucht en transfers

Reisperiode: 5/10–16/10/2017

Individuele groepsreis met ms Trollfjord

vanaf € 1.556 pp

Inclusief 12-daagse rondreis Bergen–Kirkenes–Bergen 
met ms Trollfjord in de geboekte gegarandeerde* binnen- 
of buitenhut o.b.v. volpension (ontbijt, lunch & diner) 
+ vlucht Amsterdam–Bergen vv per KLM in de G-klasse, 
luchthaven belastingen en transfers in Bergen mits geboekt 
vóór 30/6/2017. 

Minimaal 10 deelnemers. Aanbieding geldt niet voor suites 
en is niet te combineren met andere aanbiedingen of 
kortingen, met uitzondering van de Ambassador 1893 
herhalingskorting. * Uw hutnummer ontvangt u aan boord.

MEER INFORMATIE?
Kijk voor actuele informatie, excursie-omschrijvingen en 
aanbiedingen op: www.norske.nl/herfst
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Prachtige kleuren 
en heldere lucht

HERFST MET HURTIGRUTEN

Betoverende

herfstkleuren
1 SEPTEMBER – 31 OKTOBER

Ontdek het betoverende Noorwegen als de zomer teneinde loopt,  
de avonden korter worden en de herfst een kleurrijk kleed over het kustgebied 

uitspreidt. De fel rode en gele tinten van de bossen kleuren nog intensiever  
dankzij de heldere lucht. Met een beetje geluk bent u, eenmaal boven de poolcirkel, 

getuige van een vrij zeldzaam natuurverschijnsel: het noorderlicht.

De herfsttijd is aan boord van Hurtigruten de 
periode van rust en stilte. Voor u dé ideale gele-
genheid om van de aangenaam frisse lucht, het 
stralende kleurenpalet en het wonderschone 
landschap (dat als een sprookje aan u voorbij 
trekt) ontspannen te kunnen genieten. De vogels 
laten de zomerse natuur achter zich en beginnen 
aan hun nieuwe trektocht. Vanaf het dek teke-
nen zich al de eerste, met sneeuw bedekte, ber-
gen af tegen een helderblauwe hemel; er wor-
den spanningsvolle verwachtingen gecreëerd. 
In iedere haven en langs elke kustlijn doemt 
een nieuwe belevenis op. De zon gaat steeds 
vroeger onder en het donkere jaargetijde doet 
langzaam zijn intrede. Als u geluk heeft, kunt 
u wellicht nu al een glimp van het magische 
Noorderlicht opvangen.

U kunt deelnemen aan diverse, op het jaargetijde 
afgestemde, activiteiten aan boord of aan land. 
Tijdens interessante excursies laat Hurtigruten 
u kennis maken met het ware Noorwegen: zijn 
inwoners, de cultuur en de lokale gewoontes 
en gebruiken. U vaart de schitterende Hjørund-
fjord binnen, een bijzondere fascinatie op zich. 
Zelfs Keizer Wilhelm II heeft deze fjord meerdere 
malen bezocht. Ook het thema “muziek” maakt 
in belangrijke mate deel uit van ons herfstpro-
gramma. Geniet, voordat uw schip uit Bergen 
vertrekt, van werken afkomstig van de Noorse 
componist Edvard Grieg. In Tromsø wordt een 
mini-concert door de plaatselijke muziekhoge-

school ten gehore gebracht en tussen Vadsø en 
Kirkenes een bijzondere muzikale uitvoering, 
geïnspireerd door de Sami-bevolking.

CULINAIRE BELEVENISSEN
Herfsttijd is oogsttijd in Noorwegen. Aan dek 
kunt u regelmatig kennismaken met de lokale  
specialiteiten. Zo wordt er bijvoorbeeld rendier 
uit de provincie Finnmarken geserveerd, zalm 
afkomstig uit Skjervøy en appels uit het fjor-
dengebied. Hurtigruten hanteert een bijzonder 
concept, waardoor de maaltijden meer betekenis 
voor uw zullen krijgen. Bij ieder gerecht wordt 
namelijk een passend verhaal over de herkomst 
of de geschiedenis ervan verteld. Bij het reizen 
in de herfstperiode (betoverende  herfstkleuren) 
hoort ook het serveren van kruipbramen (in het 
Noors: Multebar) aan dek. Deze bessen worden in 
Finn marken met de hand geplukt en persoonlijk 
bij uw schip afgeleverd. Dergelijke bijzondere 
dingen kunt u alleen met Hurtigruten beleven. 

HOOGTEPUNTEN AAN BOORD
• Tocht door de Hjørundfjord
• Muziek van Edvard Grieg voor vertrek uit Bergen
• De doop tijdens het passeren van de poolcirkel 
• Tocht door de nauwe Trollfjord
• Door Russen of Sami geïnspireerde muziek aan 

boord tussen Vadsø en Kirkenes
• Lokale specialiteiten aan boord bij het passeren van 

Finnkirka/Kjøllefjord
• Proeverij van rendiervlees en kruipbramen

HERFST: OPTIONELE EXCURSIES
• 2e dag [p117]: 2F Hjørundfjord, voorproefje van 

Noorwegen, 2G Hjørundfjord, Bergwandeling, 
2H Hjørundfjord, zomerweide of 2E Ålesund 
Jugendstil Rondleiding

• 3e dag [p118]: 3B Trondheim met Nidaros-Dom of 
3E Munkholmen.

• 4e dag [p118]: 4C Bodø en Saltstraumen, 
4D RIB-bootsafari naar Saltstraumen, of  
4F Lofotr Vikingfeest.

• 5e dag [p119]: 5A Tromsø: hoofdstad van het 
Noorden of 5C Bezoek bij de huskies.

• 6e dag [p121]: 6A De Noordkaap, 6F Noordkaap 
Exclusief, 6H Vissersdorpjes Kamøyvær en Skarsvåg 
of 6E Samische herfst.

• 7e dag [p122]: 7A De Russische grens, 7B Riviertocht 
naar de Russische grens, 7E Quad-safari naar de 
Russische grens, 7G Oogst van de Noordpool of 
7H Koningskrab expeditie.

• 8e dag [p124]: 8A Ontbijt op de Noordkaap, 
8G Wandelen in Hammerfest of 
8C Middernachtconcert in de ijszeekathedraal.

• 9e dag [p125]: 9A Eilandenwereld van Vesterålen, 
9C Zeearend-Safari of 9D Lofoten per paard, 
9F Wandeling vissersdorp Svinøya, Lofoten.

• 10e dag [p126]: 10A Brønnøysund wandeling
• 11e dag [p127]: 11A Trondheim met Nidaros-Dom, 

11B Trondheim Exclusief of 11D Stadswandeling 
door Trondheim.

• 12e dag [p127]: 12A Bergen stadsbezichtiging.
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Norske aanbiedingen

Rondreis: Bergen–Kirkenes–Bergen  
inclusief retourvlucht en transfers

Diverse afvaarten:  
13/1–24/1/2017 met ms Nordnorge 
29/11–10/12/2017 met ms Trollfjord 

27/1–7/2/2018 met ms Nordlys 
(zie www.norske.nl/winter)

Individuele groepsreizen

vanaf € 1.210 pp

Inclusief 12-daagse rondreis Bergen–Kirkenes–Bergen in 
de geboekte gegarandeerde* binnen- of buitenhut o.b.v. 
volpension (ontbijt, lunch & diner) + vlucht Amsterdam–
Bergen vv per KLM in de G-klasse, luchthaven belastingen 
en transfers in Bergen: ms Nordnorge mits geboekt vóór 
25/10/2016; ms Trollfjord mits geboekt vóór 24/8/2017; 
ms Nordlys mits geboekt vóór 23/10/2017. 

Minimaal 10 deelnemers. Aanbieding geldt niet voor suites 
en is niet te combineren met andere aanbiedingen of 
kortingen, met uitzondering van de Ambassador 1893 
herhalingskorting. * Uw hutnummer ontvangt u aan boord.

MEER INFORMATIE?
Kijk voor actuele informatie, excursie-omschrijvingen en 
aanbiedingen op: www.norske.nl/winter
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Beleef het magische 
Noorderlicht

WINTER MET HURTIGRUTEN

Op jacht naar

't Noorderlicht
1 NOVEMBER – 31 MAART

De winterperiode is de beste tijd om de wilde en ongerepte natuur van Noorwegen 
te ontdekken. Het hele landschap is met een deken van sneeuw bedekt  

en de lucht is fris en zuiver. De pittoreske huisjes langs de kust zijn sprookjesachtig 
verlicht en de met sneeuw bedekte bergen bieden een adembenemend decor  

voor het schemerend poollicht.

Tijdens uw vaart met Hurtigruten richting 
de noordelijk gelegen kustgebieden staat u 
een betoverend winterlandschap te wach-
ten. Met een beetje geluk is het fascinerende 
Aurora Borealis - het bekende noorderlicht - te 
bewonderen. Sinds vele honderden jaren zijn de 
plaatselijke bewoners, toeristen, kunstenaars 
en wetenschappers in de ban van dit bijzon-
dere verschijnsel. Allen hebben zij zich over 
dit natuurlijk schouwspel verbaasd. De beste 
manier om dit magische kleurenspel, waarbij de 
Arctische hemel van felgroen naar donkerpaars 
verandert, met eigen ogen te aanschouwen, is 
aan boord van de Hurtigruten. 
Op deze breedtegraad komt de zon in de win-
ter nauwelijks boven de horizon en nog verder 
boven de poolcirkel blijft de zon zelfs weken-
lang daaronder. De proces zorgt voor een uniek 
lichtspel met adembenemende kleuren in alle 
toonaarden. Niet voor niets staan de reizen met 
Hurtigruten in dit deel van het jaar in het teken 
van “Op Jacht naar het Noorderlicht”. 

SMAAK: VAN TRADITIONEEL TOT NIEUW
Alle maaltijden zijn zo samengesteld, dat zij 
geheel in overeenstemming zijn met de schoon-
heid van het landschap, dat als een sprookje 

aan u voorbijtrekt. Dat is voor Hurtigruten van 
wezenlijk belang! De gerechten moeten er voor-
treffelijk uitzien, maar bovenal ook zo smaken. 
Daarnaast willen we tevens aan zoveel moge-
lijk verschillende smaken tegemoetkomen. Dat 
hoort ook bij, dat we u culinair willen verrassen. 
Graag combineren we oude, vertrouwde gerech-
ten met iets compleet nieuws. U zult inmiddels 
wel nieuwsgierig zijn geworden over hoe de 
winter aan boord van Hurtigruten smaakt? Wij 
serveren u bijvoorbeeld kabeljauw afkomstig 
uit Finnmarken, varkensvlees van de Lofoten en 
overheerlijke buffetten met alle vruchten uit zee. 

HOOGTEPUNTEN AAN BOORD
• Presentaties over het Noorderlicht
• De doop tijdens het passeren van de poolcirkel 
• Grote kans het Noorderlicht boven de poolcirkel te 

aanschouwen 
• Vers geroosterde visfrikandellen op het dek, voordat 

u de nauwe Trollfjord binnenvaart
• Koningskrabben uit de Barentzszee en een lezing 

hierover door lokale vissers
• Passeren van “Finnkirka”: de rotsformatie en heilige 

plek voor de Sami
• IJsduik in de Barentzszee
• Demonstratie vis fileren op het dek

WINTER: OPTIONELE EXCURSIES
• 2e dag [p117]: 2C Ålesund Jugendstil Rondleiding of 

2D Atlanterhavsparken Aquarium en Aksla.
• 3e dag [p118]: 3B Trondheim met Nidaros-Dom.
• 4e dag [p118]: 4B Winterwandeling in Bodø,  

4C Bodø en Saltstraumen of 4E Lofotr Vikingfeest.
• 5e dag [p119]: 5A Tromsø: hoofdstad van het 

Noorden, 5B Winteravontuur husky of 
5D Poolhistorische stadsrondleiding.

• 6e dag [p121]: 6A De Noordkaap, 6F Noordkaap 
Exclusief, 6H Vissersdorpjes Kamøyvær en Skarsvåg 
of 6D Tocht met sneeuwmobiel in Lapland.

• 7e dag [p122]: 7A De Russische grens, 
7C Sneeuwmobiel-safari, 7D Excursie naar het 
sneeuwhotel in Kirkenes, 7F Husky-Avontuur of 
7J Hondensledetocht Exclusief.

• 8e dag [p124]: 8B Hammerfest, noordelijkste stad ter 
wereld, 8H Arctische ontdekkingsreizigers, 
8C Middernachtconcert in de ijszeekathedraal of 
8F Per sneeuwmobiel door de Poolnacht.

• 9e dag [p125]: 9A Eilandenwereld van Vesterålen, 
9D Lofoten per paard of 9F Wandeling vissersdorp 
Svinøya, Lofoten.

• 11e dag [p127]: 11A Trondheim met Nidaros-Dom, 
11B Trondheim Exclusief of 11C Stadswandeling door 
Trondheim.

• 12e dag [p127]: 12A Bergen stadsbezichtiging.
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De route  
van dag tot dag

Zoals het landschap langs de route steeds verandert,  
zo maakt ook de grote veelzijdigheid aan 

bezienswaardigheden, stemmingen, geluiden en indrukken 
een Hurtigruten-reis tot een heel bijzondere belevenis.  

Alleen gasten van Hurtigruten doen op hun zeereis  
34 havens aan en ontdekken afgelegen plaatsen.

1e DAG: BERGEN
Het land van de fjorden: pagina 36

2e DAG: FLORØ–MOLDE
Jugendstil, Geiranger en andere meesterwerken: pagina 38

3e DAG: KRISTIANSUND–RØRVIK
Middeleeuws Trondheim: pagina 40

4e DAG: BRØNNØYSUND–SVOLVÆR
Passeer de Poolcirkel: pagina 42

5e DAG: STOKMARKNES–SKJERVØY
Tromsø en het Arctisch gebied: pagina 44

6e DAG: ØKSFJORD–BERLEVÅG
De Noordkaap & Finnmarken: pagina 46

7e DAG: BÅTSFJORD–KIRKENES–BERLEVÅG
De Arctische wildernis: pagina 48

8e DAG: MEHAMN–TROMSØ
Op 71° Noorderbreedte: pagina 50

9e DAG: TROMSØ–STAMSUND
Indrukwekkende Lofoten & Vesterålen: pagina 52

10e DAG: BODØ–RØRVIK
Torghatten & de Zeven Zusters: pagina 54

11e DAG: TRONDHEIM–ÅLESUND
Oude steden & de zee: pagina 56

12e DAG: ÅLESUND–BERGEN
Het laatste stuk van uw droomreis: pagina 58
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1e DAG: BERGEN

Welkom in

het land van de fjorden
Een Hurtigruten reis begint in de mooie stad Bergen,  

die omringd is door zeven bergen. De voormalige hoofdstad van Noorwegen  
werd gesticht in 1070 en heeft tot op heden haar authentieke karakter behouden. 

Misschien heeft u nog tijd om dit culturele centrum te verkennen,  
voordat we ’s avonds koers naar het noorden zetten.

Of u nu aankomt met vliegtuig, veerboot, auto of 
per trein: de stad Bergen is het ideale uitgangs-
punt voor uw rondreis langs de Noorse fjorden-
kust. Het pittoreske stadscentrum is omringd 
door 7 bergen. De bekendste zijn de Fløien - 
die u bereikt met de Fløibanen - en de Ulriken, 
waar een kabelzweefbaan u naar de top brengt. 
Hier heeft u een schitterend uitzicht op de stad 
en ligt de archipel aan uw voeten. De bebou-
wing is uitgedijd in noordelijke, zuidelijke en 
westelijke richting. Verblijf in een van de vele 
cafés, op de gezellige terrasjes langs de haven 
of geniet van de drukte van de vismarkt. Vanaf 
eind mei wordt het culturele leven bepaald door 
de “Feestspelen” (het Internationale Festival 
van Bergen), maar ook tijdens de rest van het 
jaar kent de stad een grote culturele uitstraling.

De in 1070 gestichte stad werd in 1217 door 
koning Håkon Håkonson tot hoofdstad van ‘de 
Noorse Natie’ gekroond. De enorme Håkonshal-
len en de Sverresborg werden in deze periode 
opgetrokken. In de Middeleeuwen was Bergen 
het centrum van het levendige handels imperium 
van de Hanze die het hele Noordatlantische 
gebied besloeg. De historische wijk Bryggen 
met zijn pakhuizen uit de 14e eeuw werd door 
UNESCO als wereld-erfgoed aangemerkt. Enkele 
oude gebouwen werden bijeengebracht in een 
kleine Museumstad, Gamle Bergen (Het oude 
Bergen), die zich even buiten Bergen bevindt: 
een bezoek meer dan waard. 

Norske biedt vele mogelijkheden voor uw vlucht 
naar Bergen, eventueel in combinatie met hotel 
of verlenging. U vindt onze arrangementen op 
pagina 70, 71, 72 of 73. Vanaf het vliegveld of 
hotel is er een shuttle bus transfer naar uw 
 Hurtigruten-schip.

Bij de inscheping ‘s middags maakt u kennis met 
uw nieuwe thuis voor de komende dagen, maar 
ook met uw medereizigers met wie u zeker een 
ding gemeen heeft: de wens om op deze bijzon-
dere reis heerlijk te ontspannen en de prachtige 
Noorse fjordenkust en natuur optimaal te ervaren. 
De reis wordt ‘s avonds ingezet met een afvaart in 
pal westelijke richting, onder de elegante Askøy-
brug door. Daarna wenden we resoluut de ste-
ven naar het noorden. Askøy in het oosten is een 
oude nederzetting met 25.000 inwoners. Naar het 
westen toe ziet u de Øygarden eilanden, die met 
elkaar verbonden zijn door middel van een serie 
bruggen. Op Ågotnes ligt een voorzieningsbasis 
voor de olieplatformen in de Noordzee. De olie 
wordt via een leiding onder de zee-oppervlakte 
vanaf het Oseberg-platform naar de Sture terminal 
gebracht. Bij het passeren van de terminal zien 
we de karakteristieke, paddenstoelvormige toren. 
De grote tankschepen laden de olie in voor de 
export-markten. Op Kollsnes, aan de westkant, 
ligt de nieuwe terminal voor de gasleidingen van 
het Troll-platform. De gemeente heeft 4.300 inwo-
ners. De vuurtoren van Hellesøy groet ons en 
wenst ons ‘een goede nacht’.

Bergen

Bezienswaardigheden

1  UNESCO-Werelderfgoed 
Bryggen

2  Fløibanen (kabelbaan naar  
de berg Fløyen)

3 Stavkerk Fantoft

4 Vismarkt

5  Troldhaugen, huis van de  
componist Edvard Grieg

Wist u dat?

De houten, kleurrijke Hanze-
handelshuizen in de wijk Bryggen  
(de Kade) dateren uit de 12e eeuw.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bryggen staat sinds 1979 op  
de UNESCO-Werelderfgoedlijst  

en herbergt souvenirwinkeltjes,  
horeca en musea.
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2e DAG: FLORØ–MOLDE

Jugendstil, Geiranger
en andere meesterwerken

We varen verder Noordwaarts richting Ålesund, een prachtige stad  
met vele voorbeelden van Jugendstil (Art Nouveau) architectuur.  

Of men nu in de zomer of in de herfst reist, vandaag wacht u de ultieme  
Fjord ervaring, in de zomer bezoeken wij de Geirangerfjord  

en in de herfst de Hjørundfjord.

Als u deze ochtend vroeg op bent, maakt u kans 
om te genieten van het adembenemende uit-
zicht op de Nordfjord, direct gevolgd door een 
overheerlijk ontbijtbuffet. We varen langs de 
westkaap en ondervinden één van de weinige 
keren dat het schip zich op open zee waagt. Het 
schip navigeert langs klippen en tussen eilanden 
door, voordat wij Ålesund bereiken. Ålesund is 
bekend vanwege de Art Nouveau architectuur: 
talloze torenspitsen, torens en gedetailleerde 
ornamenten.

Tijdens een verwoestende brand in 1904 is een 
groot deel van de stad Ålesund tot de grond toe 
in de as gelegd. Daarna is de stad herbouwd in 
de stijl van die tijd: “Jugendstil”. Wilt u dit alles 
met eigen ogen aanschouwen, neem dan deel 
aan de georganiseerde stadswandeling. Tijdens 
deze excursie bezoekt u onder andere het nati-
onale centrum voor Jugendstil. 

Heeft u meer interesse in het leven onder water, 
ga dan mee op de excursie naar het “Atlanter-
havsparken” - hier vindt u één van Europa’s 
grootste zoutwater-aquariums Tijdens deze 
tour wordt er een duikshow gegeven en een 
bezoek gebracht aan het buitenbad, waar u de 
Pinguïns ontmoet. Daarna volgt een beklimming 
van de Aksla met een schitterend uitzicht over 
de stad en omgeving. 

Hierna zet het schip tijdens de zomermaanden 
koers richting de op Unesco’s Wereld Erfgoed lijst 
vermelde Geiranger fjord. U vaart langs steile, 

800 meter hoge rotsen en indrukwekkende 
watervallen. Als u deelneemt aan de excursie 
dan begint uw dag met een rit naar Ørneveien, 
genietend van het uitzicht op de Geirangerfjord 
rijden we verder richting het Eidsdalen meer. 
Per ferry varen we van Eidsdal naar Linge. Via 
het bergachtige landschap bereikt u één van de 
hoogtepunten van deze rit: “Trollstigen”, de weg 
met 11 haarspeldbochten. De excursie eindigt 
in Molde en na het nuttigen van het diner gaat 
u weer aan boord van uw Hurtigruten schip.

In de herfst varen we richting de Hjørund-
fjord, een fjord verborgen in Sunnmøre, met 
een geheel eigen karakter. Hurtig ruten neemt 
de passagiers mee langs groene weiden, een-
zame bergboerderijen, steile rotswanden en 
kleine bergdorpjes. Tijdens de excursie “een 
voorproefje van Noorwegen” ervaart u het fan-
tastische landschap op een hele andere manier. 
Het schip legt aan net buiten het dorpje Urke, 
van daaruit worden de passagiers met tender-bo-
ten aan land gebracht. Busrit langs Noorwe-
gen smalste vallei “Norangsdalen”. Aangeko-
men bij het Lyngstøl kunt u genieten van een 
fascinerend zicht op oude nederzettingen, die 
in 1908 na een grote aardverschuiving op een 
natuurlijke wijze werden ingedamd. U brengt 
een bezoek aan het historische Hotel Union in 
Øye en een bezoek aan de gemeente Urke, met 
een rijke plaatselijke geschiedenis.
In de winter kunt u hier genieten van een pre-
sentatie over het natuurverschijnsel “Aurora 
Borealis”, beter bekend als het Noorderlicht.

Optionele excursies

2B Geiranger met Trollstigen

2C/E  Ålesund Jugendstil Rondleiding

2D  Atlanterhavsparken Aquarium en 
Aksla

2F  Hjørundfjord, voorproefje van 
Noorwegen

2G Hjørundfjord, Bergwandeling

2H Hjørundfjord, zomerweide

 zie excursies pagina 117

Wist u dat?

In de buurt van de Hurtigruten haven 
Torvik ligt het eiland Runde, dat meer dan 

500.000 vogels huisvest. 

In 1725 zonk een Nederlands schip voor 

de kust van het eiland. Pas in 1972 
ontdekten duikers niet alleen het wrak, 

maar ook 57.000 gouden en zilveren 
munten in het schip.

\
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3e DAG: KRISTIANSUND–RØRVIK

Word verrast door de

Middeleeuwse sfeer
van de idyllische stad Trondheim

Wandel door de charmante stegen van de wijk Bakkland  
met zijn gerestaureerde houten gebouwen. Mis ook niet het sfeervolle uitzicht  

van Gamle Bybrua, de oude stadsbrug uit 1861.

Er zijn maar weinig grote steden, die hun 
gemoedelijkheid zo hebben kunnen behou-
den als Trondheim, de derde stad van Noor-
wegen. Trondheim werd al gesticht in 997 door 
de Viking King Olav Tryggvason, die de stad de 
naam ‘Nidaros’ gaf. 

Tijdens een deskundig begeleide stadstour, 
brengt u een bezoek aan deze indrukwek-
kende kathedraal in gotische stijl. De imposante 
Nidaros Dom is in 1070 gebouwd op het graf van 
St. Olav, de Noorse patroonheilige. U zult zich 
verbazen over de talloze details en versieringen 
van dit middeleeuwse bouwwerk. 

Op één van de excursies brengt u een bezoek 
aan het Ringve museum, waar de geschiede-
nis van de Noorse muziek tot leven gebracht zal 
worden. Het mooie herenhuis is omgeven door 

een prachtige botanische tuin, van waar u een 
fantastisch uitzicht hebt op de stad en de fjord. 
In de herfst kunt u een tour maken naar Munk-
holmen. Dit was van oorsprong een plaats voor 
executie, voordat het rond het jaar 1000 een 
benedictijnenklooster werd. In 1658 werd het 
omgebouwd tot een fort en gevangenis. Een 
bezoek aan het fort op het eiland neemt u dui-
zenden jaren mee terug in de tijd en de boot-
tocht over de mooie Trondheim Fjord biedt vanaf 
het water een fantastische uitzicht op de stad.

In de namiddag vaart het schip Noord-West-
waarts, langs de mooie vuurtoren Kjeungskjær 
en talrijke charmante eilandjes en rotspartijen. 
In de herfst zal de kapitein u meer vertellen over 
navigatie en vuurtorens langs de Noorse kust. 
Na het passeren van de smalle Stok sund, komt 
het schip aan in het charmante Rørvik.

Optionele excursies

3A  Nidaros-Dom & Ringve-Museum

3B  Trondheim met Nidaros-Dom

3E Munkholmen

3G Kajaktour, Trondheim

3H Fietsen door Trondheim

 zie excursies pagina 118

Wist u dat?

De Nidaros-Dom herbergt ook de 
beroemdste geest van het land.  

In 1924 heeft de met zwarte monnikskap 
getooide geest de vrouw van de 

plaatselijke bisschop laten schrikken met 
zijn gloeiende ogen en bloed dat uit een 

snee in zijn keel druipt. 

Sindsdien is hij nog meerdere malen 
waargenomen. Hij heeft de 

zelfdestructieve gewoonte om zijn hoofd 
te scheuren en zich onopgemerkt tussen 

de kerkgangers te begeven.
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4e DAG: BRØNNØYSUND–SVOLVÆR

Passeer

de Poolcirkel
en laat u verrassen

Vandaag passeert u de poolcirkel. Zelfs als je niet wakker bent  
om de “grenspaal” te zien, zal de kapitein zorgen voor een onvergetelijke 

gebeurtenis. Als u voor de eerste keer in Arctische wateren vaart,  
kunt u deelnemen aan de Poolcirkel ceremonie op het dek.

De poolcirkel markeert de grens naar het Noord-
poolgebied. In de zomer betekent dit 24-uur dag-
licht–ook wel aangeduid als de middernachtzon. 
In de winter heeft u boven deze breedtegraad 
de beste kans op het ervaren van het Noorder-
licht. In de buurt van Ørnes ligt Svartisen, de 
op één na grootste gletsjer van Noorwegen. Ga 
mee naar het Svartisen Tourist Centre, waar u 
de schoonheid van deze raadselachtige ijswe-
reld kunt bewonderen. Daarna gaat de reis ver-
der langs de prachtige kust van Helgeland tot 
Bodø waar u weer aan boord van het schip gaat.

In Bodø kunt u genieten van een natuureve-
nement, adelaars en de diepblauwe zee. We 
gaan per RIB-boot naar Saltstraumen, waar u 
‘s werelds meest krachtige getijdenstroom kunt 
zien. Op deze interessante reis door het ruige 
landschap is er een grote kans om zeearenden 
te observeren. In het voorjaar wordt op het dek 
een presentatie “Vogels van de Noordse Kust - 
The Arctic Awakening” gegeven. De lezing ver-
telt u onder andere over hoe miljoenen trekvo-
gels tijdens de broedperiode terugkeren naar de 
noordelijke kust. Later die middag zal de 1.000 
m. hoge Lofotenwand aan de horizon verschij-
nen. Ervaar de charmes van de Lofoten eilan-
den in alle kleine, pittoreske vissersdorpjes met 
hun bohemien sfeer. Lofoten is een buitenge-
wone ervaring, verscholen tussen de majestu-

euze granieten kliffen en witte zandstranden. 
Maak een wandeling tussen de stokvisrekken 
en “rorbuer”, de tradi tio nele woningen van de 
vissersbevolking.

In Stamsund kunt u deelnemen aan een his-
torische reis naar het “Lofotr Viking Museum”. 
We worden uitgenodigd in het huis van de 
Viking-hoofdman, een complete reconstructie 
met exposities van vondsten uit de Vikingtijd. 
Op uitnodiging van de hoofdman en zijn eega 
gaat u mee naar een heus Vikingfeest. Hiermee 
krijgt u als het ware een voorproefje van de 
Vikingtijd, compleet met traditionele gerech-
ten, drank, kostuums, zang en dans. 

Bij het kruisen van de poolcirkel in de winter, 
begint de jacht op de Noorderlicht. We vieren 
dit met een presentatie van “Het Magische Licht, 
Aurora Borealis”, Via foto’s, tekst en muziek komt 
u alles te weten over dit bijzondere natuurfe-
nomeen.

Nadat we door de smalle Raftsund zijn geva-
ren, stoppen we bij de ingang van de Trollfjord. 
Hier serveren we vers gemaakte viskoekjes op 
het dek. Ook hoort u het verhaal van “The bat-
tle of Trollfjord”, die hier in de winter van 1890 
plaatsvond. Als u goed kijkt, kunt u misschien 
de trollen in de steile bergwanden ontdekken.

Optionele excursies

4A  Svartisen-Gletsjer

4B Winterwandeling in Bodø

4C Bodø en Saltstraumen

4D RIB-bootsafari naar Saltstraumen

4E/F Lofotr Vikingfeest

4G Hoogtepunten van de Lofoten

 zie excursies pagina 118

Wist u dat?

De beroemde draaikolken van de 
getijdenstroom Saltstraumen 

(zoutstroom) ontstaan als vier maal 
daags een watermassa van 400 miljoen 

kubieke meter door de 150 m brede, 
31 meter diepe en 3 kilometer lange 
zee-engte wordt geperst. De snelle 

stroming bereikt daarbij snelheden tot 
20 knopen (ongeveer 37 km) per uur.
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5e DAG: STOKMARKNES–SKJERVØY

Omgeven door het indrukwekkende

Arctische gebied
Bereid u voor op een dag vol spannende activiteiten, ongeacht het jaargetijde. 

Vandaag bezoeken we Risøyhamn, Harstad, Finnsnes en de hoofdstad  
van het Arctische gebied: Tromsø. Er is een mogelijkheid om deel te nemen  

aan verschillende excursies zoals: walvis spotten, hondensledetocht,  
pool-historische wandeling of een kajaktocht.

’s Zomers kunnen ‘vroege vogels’ in Risøyhamn 
aan land gaan voor onze excursie walvis spot-
ten. We kunnen de walvissen vinden aan de 
rand van het diepe water bij Andenes. Als de 
walvissen boven water komen om te ademen, 
is er een grote kans om ze te zien. De staartvin 
is hierbij het meest spectaculaire, net voordat 
ze weer onderduiken om naar voedsel te zoe-
ken. Na enkele indrukwekkende uren op open 
zee gaan we richting Senja, bekend als ‘Noor-
wegen in miniatuur’. In Finnsnes gaan we, net 
op tijd voor de lunch, weer aan boord van ons 
Hurtigruten schip. 

De volgende stop voor een verblijf van enkele 
uren is Tromsø. Deze stad geniet bekendheid 
als uitvalspoort voor vele pool expedities. Ga 
mee met de pool-historische wandeling en kom 
meer aan de weet over de ontdekkingsreizigers, 
de pooljagers en proef het locale bier van de 
noordelijkste bierbrouwerij ter wereld!

Tijdens onze stadsexcursie: Tromsø, de Arctische 
hoofdstad, die gedurende het hele jaar wordt 
georganiseerd, bezoekt u ‘Polaria’: een inter-
actief museum met een Arctisch aquarium, een 
zeehondencrèche en een bioscoop met pano-
ramafilm. De excursie is inclusief een bezoek 
aan de “IJszee Kathedraal”, een architec tonisch 
meesterwerk en daarmee de meest opvallende 
bezienswaardigheid van deze stad.

In de winter en het voorjaar kunt u het verblijf in 
Tromsø uitbreiden met een spannende husky-
safari. Tijdens deze mini-pool expeditie trekken 
de huskies uw slede voort door het bevroren 
landschap, terwijl u kunt genieten van de schit-
terende ver gezichten op de zee, de bergen en 
de hoogvlakten. Gedurende de poolnacht, is het 
enige licht dat we zien afkomstig van de ster-
renhemel en als we geluk hebben: het magische 
Noorderlicht ’Aurora Borealis’. ’s Zomers kunt u 
geen hondensledetocht maken, maar u kunt wel 
de 250 honden en puppy’s in het Wilderness 
Centre bezoeken. U komt alles te weten over het 
besturen van een hondenslee en over ’s werelds 
langste hondensledetocht, de Iditarod.
Tijdens de kajak excursie ervaart u uitsluitend 
rust en stilte. U peddelt in de wateren voor de 
kust van Tromsø, met de prachtige natuur als 
achtergrond-decor. Na een opwindende dag in 
Tromsø vervolgen we onze tocht verder naar het 
noorden. Gedurende de herfstperiode kunt u 
genieten van traditionele folklore muziek uitge-
voerd door de plaatselijke bevolking. ’s Winters 
nodigt de kapitein iedereen uit om aan dek de 
stokvis te proeven!

Het schip vaart nu langs het deel van de kust 
waar je van oktober tot maart de beste mogelijk-
heden hebt om het noorderlicht te zien. We ver-
zamelen ons aan dek om met eigen ogen op zoek 
te gaan naar dit adembenemende schouwspel.

Stokmarknes

Sortland

Risøyhamn
Harstad

Finnsnes

Tromsø

Skjervøy

Optionele excursies

5A  Tromsø: hoofdstad van het Noorden

5B Winteravontuur husky

5C  Bezoek bij de huskies

5D  Poolhistorische stadsrondleiding

5G  Kajak-Tocht

5J Uitzicht op Tromsø

 zie excursies pagina 119–120

Wist u dat?

Op een winterreis langs de Noord-Noorse 
kust wacht u hopelijk ook het 

majestueuze noorderlicht.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Al duizenden jaren bewonderen 
bewoners, bezoekers, kunstenaars en 
wetenschappers het natuur fenomeen 
Aurora Borealis. Op een Hurtigruten 

rondreis bestaan de beste kansen om de 
betoverende kleuren parade te beleven, 

die boven de Arctische hemel flakkert
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6e DAG: ØKSFJORD–BERLEVÅG

Noordkaap & Finnmarken

De ziel van het noorden
Geniet van het prachtige sub-Arctische landschap, als we over de 71ste breedtegraad 

onze reis vervolgen naar de Noordkaap, het noordelijkste puntje van het vasteland 
van Europa. In de zomer kunt u een bezoek brengen aan de Sami-bevolking met hun 
kuddes grazende rendieren. Na een korte stop in Hammerfest en Havøysund komen 

we in Honningsvåg aan, de toegangspoort naar de spectaculaire Noordkaap. 

De optionele excursie naar het Noordkaap-Pla-
teau brengt u op 71 10’ 21” Noorderbreedte. U 
bent nu nog slechts 2000 km van de geografi-
sche Noordpool verwijderd . Op het op 307 m. 
hoogte gelegen Noordkaap-Plateau, heeft u het 
gevoel aan het einde van de wereld te staan. Ver-
geet vooral geen foto’s te maken, terwijl u geniet 
van het uitzicht. De excursie omvat een bezoek 
aan de Noordkaaphal, waar een indrukwekkende 
panoramische film wordt vertoond over de regio 
Finnmarken en de Noordkaap. Natuurlijk kunt 
u ook souvenirs kopen, ansichtkaarten verstu-
ren, een kopje koffie drinken of een hapje eten.

Dichtbij de Noordkaap vindt u één van ‘s werelds 
meest bijzondere natuurgebieden, Gjesvær-
stappan. Een vogelbeschermingsgebied waar 
u onder andere de papegaaiduikers en de zeld-
zame drieteenmeeuwen kunt spotten. Tijdens 
het broedseizoen zit dit gebied vol met vogels, 
zoals de machtige zeearend, op zoek naar een 
prooi, zeekoeten, alken, aalscholvers, Noorse 
stormvogels, Brünnich’s Quillemot en de grote 
noordelijke Jan-van-Gent. Zij allen creëren een 
kakofonie van kreten en krijsen. In de herfst kun 
je misschien ook een glimp opvangen van de 
kleinste zeevogel van Europa, de Britse storm-
vogel.

Het Hurtigrutenship vaart noordwaarts waar de 
Sami bevolking leeft. Op weg naar onze vol-
gende stop, het vissersdorpje Kjøllefjord, varen 

we langs een eeuwenoude Sami offerplaats, 
de rotsformatie Finn kjerka. Hier heeft men de 
gelegenheid om alles te weten te komen over 
de Sami bevolking evenals het verkennen van 
het prachtige landschap. We rijden naar een 
Sami kamp waar de familie Utsi, gekleed in hun 
traditionele kostuums, u welkom heet in hun 
lavo. Zij vertellen u meer over de tradities en 
het leven van de Sami, maar ook over de tradi-
tionele Sami Joik (lied).

In de winter kunt u deelnemen aan een onver-
getelijke sneeuwscootersafari dwars door het 
Noorse ongerepte en uitgestrekte winterland-
schap. Onderweg vertelt de gids u onder andere 
over hoe de lokale bevolking gebruik maakt van 
de natuur (zowel in de zomer- als gedurende 
de wintermaanden) en over de geografische/
klimatologische omstandigheden. Geniet van 
besneeuwde valleien, frisse winterlucht en als 
u geluk heeft misschien wel het betoverende 
natuurverschijnsel, het Noorderlicht.

Samische herfst is voor de Lappen een drukke 
tijd wanneer de voedselvoorraden moeten wor-
den aangevuld, voordat de winter zijn intrede 
weer doet. Ontdek de vele soorten kruiden en 
bessen van de Arctische natuur. Proef lokale 
specialiteiten zoals gedroogd rendiervlees, sap 
van kraaiheide, kruidenthee en een mengsel 
van rozewortel. Misschien voelt u wel de aan-
wezigheid van de Noaida: de Sami Sjamaan.

Optionele excursies

6A  De Noordkaap

6F  Noordkaap Exclusief

6B Vogelobservatie, Honningsvåg

6C Lapland voor beginners

6D Tocht met sneeuwmobiel in Lapland

6E Samische herfst

6G Culturele wandeling Honningsvåg

6H  Vissersdorpjes Kamøyvær en 
Skarsvåg

6I Arctisch 2-daags avontuur

 zie excursies pagina 120–122

Wist u dat?

De Noordkaap - de 307 m hoge uit de 
Arctische Oceaan rijzende leisteenrots - 

is het noordelijkste puntje van het 
Europese vasteland.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Noordkaapplateau ligt op  
71° noorderbreedte, slechts 2.000 km 

van de Noordpool. De Noordkaap biedt 
een adembenemend uitzicht en in de 

Noordkaaphal zijn exposities, 
presentaties, winkeltjes en een café.

\

Øksfjord

Hammerfest

Havøysund

Honningsvåg

Kjøllefjord

Mehamn

Berlevåg
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7e DAG: BÅTSFJORD–KIRKENES–BERLEVÅG

Stap in de

Arctische wildernis
Naarmate u Kirkenes dichter nadert, wordt het uitzicht steeds indrukwekkender.  

In Kirkenes bevindt u zich slechts een paar kilometer van de Russische grens.  
Dit is het Hurtigruten keerpunt. Kirkenes staat bekend als de hoofdstad van de 

Barentsz-regio en de toegangspoort naar het Oosten.  
Tijdens uw tocht naar het zuiden kunt u nu havens bezichtigen,  

die op de noordwaartse route ’s nachts werden aangedaan.

We komen vroeg in de ochtend in Vadsø aan, 
gelegen in de regio Varanger. Dit is één van de 
meest aantrekkelijke en populaire vogelobser-
vatie gebieden in het noordpoolgebied, pleis-
terplaats voor trekvogels, als stop voor voedsel 
of voor het broedseizoen. Tijdens onze “Arcti-
sche Vogelexcursie” bezoeken wij het eiland 
Hornøya, het meest oostelijke puntje van Noor-
wegen en een broedplaats voor zo’n 70-80.000 
Arctische zeevogels.

’s Ochtends net na het ontbijt bevindt u zich 
op 30° oosterlengte, nog oostelijker dan bij-
voorbeeld Istanbul en Sint-Petersburg. De Rus-
sische grens ligt niet ver verwijderd, daarom 
zijn de verkeersborden zowel in de Noorse als 
in de Russische taal. Afhankelijk van het sei-
zoen zijn er verschillende manieren om een 
bezoek te brengen aan de Russische grens. U 
kunt reizen met de bus (gehele jaar), genieten 
van een rivierboot safari of een avontuurlijke 
tocht per Quad-bike. 

Kirkenes beschikt over diverse fascinerende 
kleine musea, die over de geschiedenis en het 
erfgoed van deze afgelegen grensplaats vertel-
len. Kirkenes biedt u de mogelijkheid om deel 
te nemen aan enkele avontuurlijke activiteiten, 
die in deze Arctische omgeving worden aange-
boden. In de winter is het fantastische ‘Sneeuw-
hotel’ in Kirkenes de uitvalsbasis voor verschil-
lende spannende excursies. In het voorjaar is 
het nog steeds mogelijk om deel te nemen aan 
onze winteractiviteiten en excursies. 

U kunt bijvoorbeeld de Arctische winter per 
sneeuwscooter over een bevroren fjord ver-
kennen. Tijdens de reis vertelt de gids u over 
de geschiedenis en cultuur van de Sami-be-
volking, het extreme Arctische klimaat en de 
unieke dieren die het gebied bewonen. Tijdens 
de hondensledetocht trekken de huskies u bijna 
geluidloos voort door het besneeuwde land-
schap en nemen u mee door de Arctische wil-
dernis. U kunt eventueel ook het sneeuwhotel of 
de rendieren bezoeken. Onze “Arctic bushcraft 
excursie” in de herfst geeft u een goede indruk 
van dit seizoen; hoe mensen, door de eeuwen 
heen, hebben geleefd, gejaagd en gevist. 

Als het schip aan haar zuidwaartse route begint, 
kunt u eerst genieten van een heerlijke lunch, 
gevolgd door een documentaire aan dek of in de 
panorama lounge over de Arctische wildernis. 
Tevens zal er in het herfstseizoen een presen-
tatie zijn over de Sami geschiedenis. Wanneer 
u Kirkenes verlaat, heeft u nog maar de helft 
gezien van wat deze kust u te bieden heeft. 

Zoals gezegd bezoekt u nu overdag de havens, 
die u op de noordwaartse route ’s nachts heeft 
aangedaan. In de namiddag komt het schip weer 
in Vardø aan, Noorwegens meest oostelijk gele-
gen haven. We vervolgen onze reis langs het 
schiereiland Varanger naar Båtsfjord, alvorens 
’s avonds in Berlevåg te arriveren - de woon-
plaats van één van de meest beroemde Noorse 
mannenkoren, samengesteld uit lokale  vissers.

Berlevåg

Båtsfjord

Vadsø

Kirkenes

Vardø

Optionele excursies 

7A De Russische grens

7B  Riviertocht naar de Russische grens

7C Sneeuwmobiel-safari

7D  Excursie naar het sneeuwhotel in 
Kirkenes

7E  Quad-safari naar de Russische grens

7F Husky-Avontuur

7G Oogst van de Noordpool

7H Koningskrab expeditie

7I Bergwandeling met huskies

7J Hondensledetocht Exclusief

 zie excursies pagina 122–123

Wist u dat?

De Samen of Sami (Lappen) vestigden 
zich reeds 11.000 jaar geleden als de 
inheemse bevolking van het Noord-

Europese Lapland. De meeste Samen, 
zo'n 50.000, wonen in Noorwegen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een deel van de in tenten (lavvu) 
wonende Samen leefde traditioneel als 
nomaden die rendierkudden volgden; 
anderen leefden van de visserij of de 
jacht. De traditionele kleurige kleding 

van de Samen wordt meer en meer tot de 
folklore gerekend.

\
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8e DAG: MEHAMN–TROMSØ

Op 71̊  Noorderbreedte

Lyngenfjord
For Your Eyes Only

Waarom niet de dag starten met een ontbijt op de Noordkaap?  
In de lente vaart het schip het spectaculaire Lyngenfjord in  

op weg naar Tromsø, beter bekend als “het Parijs van het Noorden”.  
Bij aankomst in deze charmante stad kunt u kiezen voor een Concert  

in de IJszee-Kathedraal of u kunt op eigen gelegenheid de stad ingaan  
en gezellig een pub bezoeken om de lokale inwoners te ontmoeten. 

Midden in de nacht legt het schip aan in Mehamn, 
waar u in de winter een onvergetelijke sneeuw-
scootersafari kunt maken door één van de meest 
extreme en avontuurlijke delen van Europa. 
Beleef de besneeuwde valleien, de frisse win-
terlucht en niet vergeten bij een strak heldere 
lucht het Noorderlicht. In de zomerperiode, als 
het de hele dag licht is, kunt u de Noorse kust 
24 uur per dag ontdekken. 

Tijdens de excursie “Zomerse Poolnachten” 
wordt een bezoek gebracht aan Europa’s meest 
noordelijke schiereiland “Nordkyn”. Tijdens de 
zoektocht naar de in dat deel van Noorwegen 
voorkomende rendieren vertelt de gids u alles 
over het Sami volk en hoe dit volk kan leven in 
zowel extreme koude als donkere periodes op 
71 graden noorderbreedte. Tegen een uur of drie 
in de ochtend gaan we terug naar het schip om 
nog even wat slaap in te halen. 

In Honningsvåg wordt een excursie georgani-
seerd, inclusief een ontbijt op de Noordkaap, in 
de zomer een geweldige ervaring. Tijdens het 
vervolg van de reis richting Hammerfest, vaart 
het schip langs de Noorse provincie Finnmarken, 
u kunt nog een kopje “energie koffie” drinken 
en een korte introductie over Melkøya, de noor-

delijkste gascentrale, bijwonen. In de herfst is 
er de mogelijkheid om aan dek gedroogd ren-
diervlees te proeven. 

Hammerfest zelf is ontdekt in 1789, in die tijd 
de Arctische hoofdstad van Noorwegen en de 
basis voor alle Arctische expedities naar het hoge 
Noorden. In Hammerfest vindt u tevens de op 
Unesco’s wereld erfgoed lijst vermeldde “Meri-
dian Column”, opgericht in 1854, ter herdenking 
van de eerste internationale metingen van de 
vorm en omvang van de aardbol. We varen verder 
zuidwaarts richting Øksfjord. In de winter kunt u 
leren hoe maritieme knopen worden gemaakt.

Na een oversteek op volle zee is er een korte 
stop bij de oude handelspost Skervøy, alvorens 
we verder varen door het mooie Lyngenfjord. 
Omringd door de besneeuwde bergtoppen van 
de Lyngen Alpen krijgt u wellicht bezoek van 
één van de lokale vissersboten en kunt u samen 
met hen genieten van de vangst van die dag.

In Tromsø leggen we net op tijd aan om het Mid-
dernacht Concert bij te wonen. U kunt natuurlijk 
ook op eigen gelegenheid Tromsø ingaan en in 
één van de gezellige pubs kennis maken met 
de lokale bevolking.

Tromsø

Skjervøy

Øksfjord

Hammerfest

Havøysund

Honningsvåg

Mehamn

Kjøllefjord

Optionele excursies

8A Ontbijt op de Noordkaap

8B  Hammerfest, noordelijkste stad ter 
wereld

8C  Middernachtconcert in de 
ijszeekathedraal

8F  Per sneeuwmobiel door de 
Poolnacht

8G  Wandelen in Hammerfest

8H  Arctische ontdekkingsreizigers

 zie excursies pagina 124

Wist u dat?

Het Lyngenfjord is een 82 kilometer 
lange fjord in de Noordelijke provincie 

Troms. Het meest zuidelijke deel van het 
fjord is ook bekend als het Storfjord.  

 
 
 
 
 
 

De imposante steile Lyngen Alpen liggen 
langs de westelijke oever met als hoogste 

top de Jiehkkevárri (1833 meter). 
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9e DAG: TROMSØ–STAMSUND

Ontdek de indrukwekkende

Lofoten & Vesterålen
Bij daglicht varen langs of door de Lofoten is een hoogtepunt  

voor vele Hurtigruten-gasten. De eilandengroep Lofoten staat bekend om haar 
natuurlijke schoonheid met steile bergen, ongerepte natuur en kleine pittoreske 

vissersdorpjes. Deze dag biedt ook verschillende spectaculaire excursies.  
U voelt zich al snel een geboren ontdekkingsreiziger. 

Deze morgen arriveren we in Harstad, waar u de 
mogelijkheid hebt om deel te nemen aan één van 
de klassiekers in het Hurtigruten excursie pro-
gramma: Eilandenwereld van Vesterålen. Ervaar 
de geschiedenis, het prachtige landschap en 
een selectie van adembenemende uitzichten op 
de Vesterålen. U bezichtigt de witte Trondenes 
kerk, een belangrijk Noors cultureel erfgoed uit 
de late middeleeuwen. 

Als u ervoor kiest om aan boord te blijven, dan 
kunt u genieten van het uitzicht op deze oude 
kerk terwijl het schip naar Risøyrenna vaart. Dit 
ondiepe kanaal is 7 meter diep en in 1920 spe-
ciaal voor Hurtigruten ontwikkeld om een route 
tussen Harstad en Sortland te verkrijgen. Door 
het heldere groene water heen zijn de zandban-
ken goed zichtbaar. De eilandengroepen van 
de Lofoten en de Vesterålen bieden u een aan-
tal van de meest adembenemende landschap-
pen die u tijdens uw Hurtigrutenreis langs de 
kust zult zien. Risøyhamn is een klein dorp met 
slechts 200 inwoners, we maken hier een korte 
stop om passagiers, post en vracht af te leve-
ren. Als eerbetoon aan de geschiedenis van de 
visserij in deze streek laat de chef- kok op het 
dek gedurende de lentemaanden zien hoe je 
de vangst van de dag fileert. 

Vervolgens gaan we via Sortland naar Stok-
marknes, waar Hurtigruten meer dan 120 jaar 
geleden werd opgericht. In Stokmarknes vind 
je het Hurtigruten Museum, de entree is gratis 
voor alle passagiers. Als het schip zijn weg rich-
ting het zuiden vervolgt lijkt het net alsof we 
recht op een bergwand afvaren, maar de kapitein 
vindt een opening en stuurt het schip door de 
smalle Raftsund. Deze 20 kilometer lange smalle 
doorgang tussen de Lofoten en de Vesterålen 
voert u langs bergen die een hoogte van maar 
liefst 1000 meter kunnen hebben. Uiteindelijk 
bereiken we de spectaculaire Trollfjord, slechts 
2 kilometer lang en 100 meter breed en omge-
ven door majestueuze bergen. Als het weer en 
de tijd het toelaten besluit de kapitein om hier 
doorheen te varen. 

De steile kliffen omarmen het schip en het adem-
benemende prachtige landschap brengt u naar 
het land van trollen en sprookjes. In de winter 
serveren we op het dek, bij de ingang van het 
fjord, vers bereide visdelicatessen. De Trollfjord 
is tevens het rijk van de zeearend. Net ten noor-
den van het fjord ligt een kleiner schip klaar om 
u mee te nemen op de spectaculaire Zeearend-
safari. Deze excursie begint met het begeleiden 
van het Hurtigrutenschip door de Trollfjord. We 
zien het schip aan het eind van de Trollfjord in 
het smalste gedeelte omkeren, dit alleen al is 
een prachtig gezicht. De zeearendsafari begint 
pas echt als we de Trollfjord verlaten en door 
de smalle zeeweg varen, geflankeerd door een 
reeks van steile bergen. Dit is het leefgebied 
van de zeearenden en de plek bij uitstek om ze 
te bekijken. Deze mooie zeldzame roofvogels, 
met hun enorme vleugelspanwijdte, cirkelen 
boven de excursieboot. U kunt van heel dicht-
bij zien hoe ze zich in het water storten om het 
uitgeworpen aas te pakken. Wij raden u aan om 
op deze excursie een camera mee te nemen. 

In de lente en de zomer kun je in Svolvær kie-
zen uit een aantal excursies. Ga bijvoorbeeld 
mee op de excursie eilandenwereld van de 
Lofoten en leer meer over de visserij, kunst en 
prachtige natuur van de Lofoten. U kunt ook 
genieten van de excursie Lofoten per paard. U 
ervaart de schoonheid van de zonsondergang 
terwijl u zich in draf door het fijne zandstrand 
verplaatst. Als u meer van actie en opwinding 
houdt dan is de excursie Lofoten Speedboot 
avontuur echt iets voor u. Tijdens deze excur-
sie door de eilandenarchipel van de Lofoten 
bezoekt u een lagune met witte zandstranden 
omringd door kleine eilanden en scheren ter 
bescherming tegen de oceaan. 

We vervolgen de Hurtigrutenreis van Svolvær 
naar Stamsund, waar de majestueuze toppen van 
de enorme “Lofoten Muur” kan worden beke-
ken. We verlaten de eilanden tijdens de avond 
en zetten koers richting het vasteland.

Stamsund

Svolvær

Tromsø

Finnsnes

Harstad

Risøyhamn

Sortland

Stokmarknes

Optionele excursies

9A  Eilandenwereld van Vesterålen

9B Eilandenwereld van de Lofoten

9C Zeearend-Safari

9D Lofoten per paard

9E Lofoten speedboot avontuur

9F  Wandeling vissersdorp Svinøya, 
Lofoten

9G Vissen op de Lofoten

9H Wandelen op de Lofoten

9I Vesterålen & Lofoten Exclusief 

 zie excursies pagina 125–126

Wist u dat?

De ‘rorbu’ huizen op de Lofoten zijn  
rood, geel of wit geschilderd.  

Vroeger vertelde de kleur veel over de 
sociale status van hun inwoners.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Omdat de kleur rood ontstond door  
een mengsel van levertraan, roest en 
bloed van dieren stond dit synoniem  
voor armoede. Gele en witte kleuren 

waren van hogere kwaliteit en  
betekende dus welvaart.

\
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Bodø

Ørsnes

Nesna

Sandnessjøen

Rørvik

Brønnøysund

66 ° 33’N
Poolcirkel

Optionele excursies

10A  Brønnøysund wandeling

10B  De Vega eilandengroep

10C  Bezoek aan de zalm

 zie excursies pagina 126

Wist u dat?

 
 
 
 
 
 
 

In 1926 werd nabij Rørvik de laatste 
zeeslang van Noorwegen waargenomen. 

Volgens overlevering moet het reptiel 
ongeveer 2 meter lang zijn geweest.

\

10e DAG: BODØ–RØRVIK

Een afspraak met

De zeven zusters
 De kust van Helgeland met honderden eilandjes,  

vruchtbare landbouwgrond en steile granieten wanden  
is rijk aan legendes.

Bijvoorbeeld de legende waarbij de ruiter op 
een Trollenpaard een peil afschoot, waardoor 
een gat in de berg “Torghatten” ontstond. Het 
paardman-eiland Hestmannøy, oorspronkelijk 
Hestmona (568 m boven de zeespiegel), is de 
versteende ruiter die een pijl afschoot naar het 
Lekam-eiland. Deze pijl doorboorde de hoed 
van een andere trol die verder naar het zuiden 
toe woonde. Zo intens brandde het vuur van 
de liefde in het hart van de Paardman dat hij de 
opkomende zon vergat, zodat hij versteende. Hij 
is duidelijk te herkennen. Het gat in de “Torg-
hatten” kunt u nu op de zuidwaartse route zien. 
Bergbeklimmers hebben touwen nodig om van 
de nek naar de top van de “Paardman” te klim-
men, die zelf volledig vlak is.

Het passeren van de Poolcirkel op 66°33’N is 
aanleiding voor een belangrijke ceremonie tij-
dens de reis, een evenement dat op Arctische 
wijze aan dek wordt gevierd. 

Een ander hoogtepunt op deze dag is het varen 
langs de bergketen “de zeven zusters”. Alle zeven 
bergen zijn tussen de 900 en 1100 meter hoog. 
U zult begrijpen dat deze 7 'dames' van grote 
invloed zijn geweest op de oude mythes. Van 
noord naar zuid zien we Botnkrona (1072 m), Gryt-
foten (1066 m), Skjæringen (1037 m), Tvillingene 
(De Tweeling, 980 m), Kvasstinden (1010 m) en 
Stortinden (910 m). 

Volgens de Noorse volksverhalen zullen trollen 
veranderen in steen als ze zich niet verstoppen 
voordat de zon opkomt. Dit is ook de reden waar-
door de zeven mooie zusters nu in bergketens zijn 
veranderd, hoewel ze wel mooi zijn gebleven!

Het schip legt even aan in Nesna, een idyllisch 
kleine havenplaats, voordat we verder zuid-
waarts varen richting Sandnes s jøen.

Dicht bij Sandnessjøen bevindt zich de eilan-
dengroep Vega, een archipel die deel uitmaakt 
van Unesco’s Wereld Erfgoedlijst. Tijdens een 
optionele excursie in de zomermaanden kun-
nen de eilanden worden bezocht. Vega is het 
grote eiland in het westen. Hier wonen 1400 
Noren in vruchtbare landbouwgebieden temid-
den van de vissen en de zeevogels. Ze worden 
omringd door resten van huizen en grafheuvels 
die tot 10.000 jaar teruggaan. En ze moeten de 
ploeg voorzichtig hanteren, want men heeft al 
280.000 oude voorwerpen gevonden, maar er 
zitten er ongetwijfeld nog heel wat in de grond.

Noorwegen is één van de grootse exporteurs 
van vis ter wereld. In Brønnøysund kunt u deel-
nemen aan een excursie naar het Aqua Cultu-
reel Centrum. Hier wordt u alles verteld over het 
kweken van zalm, wat ze eten, hoe ze leven en 
de omgeving waarin dit gebeurt.
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11e DAG: TRONDHEIM–ÅLESUND

De oude steden
en de zee

Vandaag krijgt u opnieuw de kans om de stad Trondheim te verkennen.  
We passeren de eilanden Munkholmen en Hitra.  

We maken een stop in Kristiansund en steken een stukje open zee over  
op weg naar Molde. 

De stadswandeling door Trondheim is een 
reis door 1000 jaar geschiedenis. We starten 
met Stiftsgården, de Koninklijke residentie in 
Trondheim. We vervolgen de wandeling naar het 
marktplein en vandaar naar de Nidaros Kathe-
draal, het nationale monument van Noorwe-
gen. De domkerk is in 1152 geopend. Sinds de 
reformatie is het de kathedraal van de Lutherse 
bisschoppen van Trondheim of Nidaros. Tijdens 
de middeleeuwen, en ook na de onafhankelijk-
heid van 1905, was de Nidaroskathedraal de 
kroningskerk van de Noorse koningen. Koning 
Haakon VII was in 1906 de laatste koning die 
hier gekroond werd. De afgelopen anderhalve 
eeuw is de kerk grotendeels herbouwd, op basis 
van een nieuw ontwerp, dat vanwege de kolos-
sale galerij  en de beelden duidelijk schatplich-
tig is aan de Engelse kathedralen van Lichfield 
en Lincoln. 

Na het oversteken van de oude stadsbrug met 
zijn rode poort, bij de lokale bevolking bekend 
als “de poort van geluk”, komen we in het 
gebied genaamd Bakklandet, dit gebied is er 
in geslaagd om zijn charmante houten archi-
tectuur te behouden. 

Terug aan boord vaart het schip door de majes-
tueuze Trondheimfjord. De Trondheimfjord is 
zoals de meeste andere fjorden een diep fjord, 
577 meter diep, 170 km. lang en 25 km. breed. 

Als we langs de kust varen erkent u het belang 
van vis voor de Noorse bevolking. De ligging van 
Kristiansund biedt deze stad een overvloed aan 
mogelijkheden voor visserij, scheepsbouw en 
olie-industrie. Kristiansund wordt nu beschouwd 
als de “cured cod capital” vanwege haar lange 
geschiedenis in de export van gezouten droge 
vis. 

Hier kunt u deelnemen aan de excursie: Schil-
derachtige Atlantische weg. De Atlantische weg 
is één van Noorwegen’s meest bezochte toeristi-
sche trekpleisters. De 8,2 km lange weg verbindt 
de eilanden via totaal 8 bruggen en is omgeven 
door een schilderachtig pittoresk landschap. Na 
een korte tour langs de bezienswaardigheden 
in Kristiansund bezoeken we de Kvernes Stav-
kerk, daterend uit het begin van de 13e eeuw 
en schitterend gelegen op het eiland Averøy. 

We vervolgen onze reis richting Molde, de hoofd-
stad van de Noorse provincie Møre og Roms-
dal, beter bekend als de 'Rozenstad'. Deze naam 
dankt Molde aan de vele rozentuinen die er te 
vinden zijn. Daarnaast is Molde ook bekend van 
de panoramische uitzichten over de steile grijze 
spitse toppen van de Romsdal bergen aan de 
zuidelijke kant van de fjord. 

Trondheim

Kristiansund

Molde

Optionele excursies

11A  Trondheim met Nidaros-Dom

11B  Trondheim Exclusief

11C  Schilderachtige Atlantische weg

11D  Stadswandeling door Trondheim

11E  Bergtatt marmergrot

 zie excursies pagina 127

Wist u dat?

Bijzondere rotsformaties worden  
vaak toegeschreven aan mythologische 

wezens uit de Noorse folklore en 
mythologie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trollen zijn dan bijzondere,  
meestal reusachtige en lelijke wezens. 
Soms eten ze mensen en verstenen ze  

in het zonlicht. Zij kunnen het geluid van 
kerkklokken niet verdragen en moeten 
daarom ver van de beschaving leven,  
in de bergen of in de verste wouden. 

\
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Torvik

Måløy

Florø

Bergen

Ålesund

Optionele excursies

12A  Bergen stadsbezichtiging 
alléén aan boord te boeken

 zie excursie pagina 127

Wist u dat?

Op de helling van de berg Fløyen vindt u 
de grootste boom van Noorwegen: een 
ongeveer 45 meter hoge dennenboom.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruim 100 jaar geleden werd de eerste 
boom geplant in het destijds relatief 

onvruchtbare gebied. Door het milde en 
vochtige klimaat zijn de bomen goed 

aangeslagen en zijn de hellingen van de 
berg inmiddels begroeid met tal van deze 

grote dennenbomen.

\

12e DAG: ÅLESUND–BERGEN

Het laatste stuk van

uw droomreis
Gedurende de nacht, doet het schip Ålesund, Torvik, Måløy aan.  

De reis loopt nu tegen het einde, geniet nog even van  
de laatste mooie impressies van Noorwegen.

Alvorens wij in Bergen aanleggen kunt u nog 
genieten van de meest fascinerende landschap-
pen, zoals de pittoreske Nordfjord aan de voet 
van de enorme Jostedalgletsjer. Naar het oosten 
toe wordt de fjord breder, waarbij hij zich 90 km 
diep in het binnenland boort, naar Loen, Olden 
en andere toeristische pareltjes in de fjorden 
van het Westland. Het maritieme en enigszins 
ruwe kustgebied staat in schril contrast met de 
meer landinwaarts gelegen fjordgebieden, waar 
de wind minder hard waait, het minder regent 
en waar de vruchtbare fruitboomgaarden wor-
den afgewisseld met bergriviertjes die via spie-
gelgladde meren en bruisende watervallen de 
zee opzoeken. Beide landschappen hebben elk 
hun eigen onderscheidende charme, men advi-
seert dan ook om zowel het kustlandschap als 
de schoonheid van het binnenland te ervaren.

In de ochtend van deze laatste dag legt het schip 
in Florø aan. Deze moderne stad is de oudste 
stad van de regio Sogn en Fjordane en meest 
westelijke stad van Noorwegen. Ondanks vele 
veranderingen is het de stad Florø gelukt haar 
specifieke kenmerken te behouden. Het heeft 
de atmosfeer van een kleine stad, heel levendig 
met een gezellige hoofdstraat en leuke winkels.  
Florø is nu ook vooral bedrijvig met het kwe-
ken van vis en het produceren van voer voor 
de kweekindustrie. Natuurlijk zijn er ook nog 
de producten uit de zee, vooral zalm, haring en 
makreel, die op de wereldmarkt verkocht wor-

den. Iets ten zuiden van Florø varen we voorbij 
de gigantische monding van de machtige Sog-
nefjord. Zijn grootste diepte bedraagt 1308 m, 
maar bij de ingang is er een drempel die het 
koude water uit de diepte buiten houdt, zodat 
het relatief warme oppervlaktewater de fjord 
instroomt. Dit betekent dat de Golfstroom ook 
deze langste fjord van Noorwegen meestal ijs-
vrij houdt in de winter.

En dan legt de Hurtigruten aan in “de stad tus-
sen de zeven bergen”. Als u in Bergen van boord 
gaat, neemt u de prachtigste herinneringen mee 
aan deze unieke reis vol van impressies, erva-
ringen en ontmoetingen met de lokale bevol-
king, het Noorse dierenrijk en de niet te eve-
naren schoonheid van de natuur.

Ook al komen alle goede dingen tot een einde, 
wij hopen u in toekomst nogmaals aan boord te 
mogen verwelkomen voor nieuwe avonturen.
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Wat neemt u mee?
Wat neemt u mee op uw reis met Hurtigruten langs de Noorse fjordenkust?  

Op deze pagina's geven we enkele suggesties in aanvulling op uw basis 
kofferbepakking. Deze korte lijstjes zijn geschikt voor alle seizoenen.  

Maak u geen zorgen indien u iets vergeten mocht zijn want de winkel aan boord 
biedt ook een breed scala aan kleding, praktische voorwerpen zoals toiletartikelen, 

souvenirs en cadeau-artikelen. 

MEENEMEN VOOR:

Alle  
seizoenen

Handig om in te pakken, 
ongeacht het seizoen.

1. Een goede verrekijker 
zal zijn nut absoluut 
bewijzen.

2. Camera en een memory-
card met voldoende vrij 
geheugen. In de hutten 
zijn stopcontacten om alle 
apparatuur op te laden.

3. Makkelijke schoenen voor 
aan boord en op het dek.

4. Kleine regenbestendige 
rugzak.

5. Warme wollen of fleece 
trui/vest. Uw kleding 
in lagen dragen is 
essentieel.

6. Vergeet uw paspoort niet 
en bewaar een kopie.

7. Zonbescherming.
8. Zonnebril.
9. Badkleding voor de 

whirlpool.
10. Credit Card(s).
11. Wind- en waterbestendige 

regenjas en regenbroek, 
mid layer jacket.

12. Thermisch of wollen 
ondergoed.

13. Het accent van kleding ligt 
op 'relaxed' en 'casual'. 
Een smoking is niet nodig 
en er is geen 'captains 
dinner'.

MEENEMEN VOOR:

Lente, herfst,  
& winter

Neem warme kleding 
mee want het kan 

behoorlijk koud worden.

1. Winterschoenen/laarzen 
of snowboots met stevig 
profiel.

2. Sneeuwspikes voor onder 
uw schoenen. Deze zijn 
ook aan boord te koop.

3. Warme winterjas.
4. Wollen of fleece muts en 

handschoenen/wanten.
5. Warme wollen sokken.
6. Warme das of sjaal.
7. Warme wollen of fleece 

trui/vest. Uw kleding 
in lagen dragen is 
essentieel.

MEENEMEN VOOR:

Zomer

Houd rekening met 
zowel warme als koelere 

temperaturen.  
Gebruik snel drogende 

kleding in lagen.

1. Fleece trui of vest. Uw 
kleding in lagen dragen is 
essentieel.

2. Sandalen, slippers of 
schoenen die nat mogen 
worden.

3. Lichte waterbestendige 
regenjas die u tijdens een 
koele avond ook warm kan 
houden.

4. Dunne wollen sokken.
5. Wandelschoenen.
6. Lichte sjaal.
7. T-shirts.
8. Lichte hoed met brede 

rand.
9. Korte broek/shorts of 

bermuda.



Kies uw stijl van reizen

Onderstaande tabel toont de verschillende opties per tariefgroep, geldig voor de 
4 verschillende Hurtigruten reizen: de 12-daagse rondreis Bergen–Kirkenes–Bergen [p64], 
de 11-daagse rondreis Bergen–Kirkenes–Trondheim [p64], de 7-daagse noordgaande reis 

Bergen–Kirkenes [p66] en de 6-daagse zuidgaande reis Kirkenes–Bergen [p68].  
Hou er in uw keuze ook rekening mee dat de midgeneratie schepen, zoals ms Kong Harald, 

ms Polarlys, ms Nordkapp en ms Nordnorge in de loop van 2016 uitvoerig zijn gemoderniseerd en 
geoptimaliseerd voor een ultieme beleving.

BESCHIKBAAR VANAF 1 APRIL 2017

INCLUSIEF BASIC SELECT PLATINUM

Vrije keus van traject en schip • • •

Vroegboekkorting tot 25% • • •

5% herhalingskorting 1893 Ambassador • • •

Kinderkorting • • •

Noorderlicht garantie • • •

Volpension inclusief uitgeserveerd diner • • •

Hutkeuze (1)  - • •

Mogelijkheid tot boeken van  
Expeditie Suites

 - • •

Voorkeur voor het tijdstip van dineren (2)  - • •

Gratis thee en koffie  - • •

Gratis Wi-Fi  - • •

Iedere avond speciaal diner naar keuze  
in het à la Carte restaurant (3)

 -  - •

Drankpakket bij het diner  -  - •

Bezoek aan de brug (4)  -  - •

Mogelijkheid tot boeken van extra  
(exclusieve) excursies (tegen meerprijs)

 -  - •

Privé transfers in Bergen en Trondheim  -  - •

Transfer van/naar luchthaven in Kirkenes  -  - •

Gratis mineraalwater in uw hut  -  - •

Welkomstpakket met lokale lekkernijen, 
inclusief champagne

 -  - •

Gratis gebruik van verrekijker  -  - •

(1) Alleen op de trajecten Bergen–Kirkenes–Bergen en Bergen–Kirkenes–Trondheim kunt u een 
specifiek hutnummer kiezen. 

(2) Afhankelijk van de beschikbaarheid.
(3) À la Carte diner is niet mogelijk aan boord van ms Lofoten, ms Vesterålen en ms Spitsbergen.
(4) Ter beoordeling van de Kapitein en conform de veiligheidsvoorschriften.

3 KEUZES - VELE MOGELIJKHEDEN

Hoe comfortabel 
wilt u met ons reizen?

Als gast aan boord van de Hurtigruten heeft u vele mogelijkheden.  
Maak o.a. een keuze uit 3 verschillende prijscategorieën, afhankelijk van hoe luxe u 

wenst te reizen. In de tabel op pagina 63 vindt u een gedetailleerd overzicht.

  1   BASIC

ONZE VOORDELIGSTE TARIEVEN

Reist u met Hurtigruten op basis van onze "Basic" tarieven, dan beleeft u deze onvergetelijke reis 
tegen de meest voordelige prijs. Wat houdt het "Basic pakket" precies in? U kiest een bepaalde 
hutcategorie, maar krijgt uw exacte hutnummer tijdens het inchecken toegewezen. Bovendien 
reist u weliswaar op basis van volpension, maar het tijdstip, waarop het diner wordt geserveerd, 
krijgt u bij het inchecken te horen. Geniet van het steeds veranderende landschap vanaf het dek 
of vanuit de comfortabele lounges, neem deel aan (één van) de vele prachtige excursiemogelijk-
heden onderweg, kortom beleef "de mooiste zeereis ter wereld".

  2   SELECT

ONZE MEEST VERKOCHTE TARIEFKLASSE

Kiest u voor de "Select" tarieven, dan zijn de meest belangrijke services voor onze gasten tijdens 
deze klassieke reis inbegrepen. U reist op basis van volpension en kunt bovendien een voorkeur 
uitspreken voor het tijdstip waarop u wenst te dineren. Het driegangenmenu verandert per sei-
zoen. Terwijl het landschap als in een sprookje aan u voorbij glijdt, geniet u van eersteklas maal-
tijden in een unieke omgeving. Het uitgebreide ontbijt en de fantastische lunch worden in buf-
fetvorm geserveerd. 
Nadat u een bepaalde hutcategorie heeft gekozen, kunt u bovendien het gewenste hutnummer 
aangeven. Op pagina 138–149 vindt u de plattegronden van alle schepen, met daarbij vermeld 
de hutomschrijving en de exacte ligging op het schip. Kiest u voor de allerbeste accommodatie 
aan boord, onze expeditie suites, dan geniet u bovendien van gratis Wifi en gratis thee en kof-
fie gedurende de hele reis. Geniet van het leven aan boord en de ongerepte natuur onderweg.

  3   PLATINUM

DE ULTIEME MANIER OM NOORWEGEN TE ONTDEKKEN

Gaat u voor "Platinum" tarieven, dan kiest u voor het neusje van de zalm. Uiteraard reist u op 
basis van volpension, maar 's avonds krijgt u een speciaal à la Carte menu aangeboden. Tijdens 
het diner is bovendien een drankpakket inbegrepen. Unieke excursies worden exclusief voor u 
georganiseerd. In Bergen, Trondheim en Kirkenes is de transfer van het schip naar de luchthaven 
of v.v. inbegrepen. Na het inchecken vindt u een welkomstpakket, inclusief champagne, in uw 
hut. Dit is wel de meest ideale manier om de ruige, maar betoverde Noorse kust te bewonderen.  
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INCLUSIEF:
>  Hurtigruten zeereis Bergen–Kirkenes–Bergen (11 nachten) of Bergen–Kirkenes–Trondheim 

(10 nachten) in de geboekte hutcategorie incl. volpension aan boord. Bij een Select- of Platinum-
boeking kiest u uw hutnummer uit de beschikbare nummers, zonder extra kosten. 

> Engels/Duitstalige reisleiding aan boord en gratis toegang Hurtigruten museum in Stokmarknes.

INFORMATIE:
>  Prijzen in € per persoon. Aanbod onder voorbehoud van beschikbaarheid.  

Bel 023-528 98 56 of mail info@norske.nl voor actuele, scherpe prijzen of een offerte-op-maat
>  Niet alle categorieën zijn op alle schepen beschikbaar. Prijs van categorie D op aanvraag.
>  Kijk op onze site voor aanbiedingen: www.norske.nl/aanbiedingen.
*   Hutcategorie ‘J’, ‘QJ’ en sommige ‘L’ hebben beperkt of geen uitzicht. 

VROEGBOEKPRIJZEN: TOT 25 % KORTING
>  Bij boeking vóór 30/9/2016 voor afvaarten in de periode 1/1 – 30/6/2017
>  Bij boeking vóór 31/3/2017 voor afvaarten in de periode 1/7 – 31/12/2017
>  De vroegboekprijs geldt voor een beperkt contingent reizen. Als het contingent reizen benut is, 

geldt de actuele dagprijs. 'Tot' is de maximale prijs.
>  Hurtigruten werkt met een flexibel prijssysteem, dat afgestemd is op de bezetting van de dagelijkse 

afvaarten. De definitieve prijs wordt vastgelegd bij afsluiting van uw boeking.

LET OP:
>   1-Persoons bezetting per hut: Periode 1/1 – 30/4 en 1/8 – 31/12/2017: 50 % toeslag;  

Periode 1/5 – 31/7/2017: 75 % toeslag
>  Toeslagen voor eenpersoonssuites op aanvraag
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PRIJSOVERZICHT 2017/2018

12-daagse complete rondreis

Bergen–Kirkenes–Bergen*

* Geldt ook voor de 11-daagse rondreis Bergen–Kirkenes–Trondheim
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HUTCATEGORIEËN BINNENHUT BUITENHUT BUITENHUT SUPERIEUR SUITE
PERIODE REISSTIJL I K J* AJ* A L* N O P U QJ* Q2 M2 MG MX

1/
4–

14
/4

BASIC
VANAF 1.348 1.646 2.435 –

TOT 1.797 2.195 3.247

SELECT
VANAF 1.667 1.800 2.003 2.003 2.003 2.003 2.106 2.233 2.364 2.744 4.024 4.402 5.034 5.915 7.635

TOT 2.222 2.400 2.670 2.670 2.670 2.670 2.808 2.977 3.152 3.659 5.365 5.869 6.711 7.887 10.180

PLATINUM
VANAF

– 3.505 3.505 3.505 3.505 3.685 3.907 4.137 4.802 7.041 7.702 8.808 10.351 13.360
TOT 4.673 4.673 4.673 4.673 4.913 5.210 5.516 6.403 9.387 10.269 11.744 13.801 17.814

15
/4

–3
0/

4 BASIC
VANAF 1.520 1.856 2.819 –

TOT 2.026 2.475 3.758

SELECT
VANAF 1.879 2.030 2.258 2.258 2.258 2.258 2.374 2.517 2.666 3.093 4.812 5.397 6.171 7.252 8.609

TOT 2.506 2.706 3.010 3.010 3.010 3.010 3.166 3.356 3.554 4.124 6.416 7.196 8.228 9.669 11.478

PLATINUM
VANAF

– 3.950 3.950 3.950 3.950 4.155 4.404 4.665 5.413 8.420 9.444 10.799 12.690 15.065
TOT 5.267 5.267 5.267 5.267 5.539 5.873 6.220 7.217 11.227 12.592 14.399 16.921 20.086

1/
5–

14
/5

BASIC
VANAF 1.776 2.169 3.228 –

TOT 2.368 2.893 4.303

SELECT
VANAF 2.196 2.372 2.639 2.639 2.639 2.639 2.774 2.942 3.115 3.616 5.374 5.746 6.874 8.077 9.589

TOT 2.928 3.162 3.518 3.518 3.518 3.518 3.699 3.923 4.153 4.821 7.165 7.662 9.165 10.769 12.785

PLATINUM
VANAF

– 4.618 4.618 4.618 4.618 4.854 5.148 5.450 6.327 9.404 10.055 12.028 14.134 16.779
TOT 6.157 6.157 6.157 6.157 6.473 6.864 7.267 8.436 12.539 13.407 16.038 18.846 22.373

15
/5

–3
1/

5 BASIC
VANAF 2.205 2.694 3.848 –

TOT 2.940 3.592 5.131

SELECT
VANAF 2.567 2.772 3.084 3.084 3.084 3.084 3.243 3.439 3.641 4.244 5.699 6.240 7.513 8.985 11.626

TOT 3.422 3.696 4.113 4.113 4.113 4.113 4.323 4.585 4.854 5.658 7.598 8.320 10.017 11.979 15.501

PLATINUM
VANAF

– 5.397 5.397 5.397 5.397 5.674 6.017 6.370 7.426 9.973 10.920 13.147 15.722 20.345
TOT 7.196 7.196 7.196 7.196 7.565 8.023 8.494 9.902 13.297 14.560 17.529 20.963 27.126

1/
6–

30
/6

BASIC
VANAF 2.396 2.905 4.183 –

TOT 3.195 3.873 5.577

SELECT
VANAF 2.788 3.011 3.312 3.312 3.312 3.312 3.524 3.736 3.956 4.636 6.171 7.089 8.668 10.243 13.840

TOT 3.718 4.015 4.415 4.415 4.415 4.415 4.698 4.982 5.275 6.181 8.227 9.452 11.558 13.657 18.453

PLATINUM
VANAF

– 5.795 5.795 5.795 5.795 6.166 6.538 6.923 8.113 10.798 12.405 15.169 17.925 24.219
TOT 7.726 7.726 7.726 7.726 8.221 8.717 9.230 10.817 14.397 16.539 20.225 23.899 32.292

HUTCATEGORIEËN BINNENHUT BUITENHUT BUITENHUT SUPERIEUR SUITE
PERIODE REISSTIJL I K J* AJ* A L* N O P U QJ* Q2 M2 MG MX

1/
7–

31
/7

BASIC
VANAF 2.237 2.706 4.014 –

TOT 2.983 3.608 5.352

SELECT
VANAF 2.603 2.812 3.092 3.092 3.092 3.092 3.290 3.445 3.871 4.518 5.778 6.638 7.996 9.563 12.844

TOT 3.471 3.749 4.123 4.123 4.123 4.123 4.387 4.593 5.162 6.024 7.704 8.851 10.662 12.750 17.126

PLATINUM
VANAF

– 5.410 5.410 5.410 5.410 5.757 6.028 6.774 7.906 10.111 11.616 13.993 16.735 22.477
TOT 7.214 7.214 7.214 7.214 7.676 8.037 9.032 10.542 13.482 15.488 18.658 22.313 29.969

1/
8–

14
/8

BASIC
VANAF 2.117 2.559 3.784 –

TOT 2.822 3.412 5.045

SELECT
VANAF 2.464 2.661 2.925 2.925 2.925 2.925 3.112 3.256 3.656 4.307 5.394 6.271 7.566 8.939 12.188

TOT 3.285 3.547 3.900 3.900 3.900 3.900 4.150 4.341 4.875 5.742 7.191 8.361 10.088 11.919 16.251

PLATINUM
VANAF

– 5.118 5.118 5.118 5.118 5.446 5.697 6.397 7.536 9.438 10.973 13.240 15.643 21.329
TOT 6.824 6.824 6.824 6.824 7.261 7.596 8.530 10.048 12.584 14.631 17.654 20.858 28.439

15
/8

–3
1/

8 BASIC
VANAF 2.028 2.321 3.355 –

TOT 2.704 3.095 4.473

SELECT
VANAF 2.376 2.516 2.660 2.660 2.660 2.660 2.796 2.952 3.239 3.615 4.989 5.285 6.735 7.958 10.778

TOT 3.168 3.355 3.546 3.546 3.546 3.546 3.728 3.936 4.318 4.820 6.652 7.047 8.980 10.610 14.371

PLATINUM
VANAF

– 4.654 4.654 4.654 4.654 4.893 5.165 5.667 6.326 8.730 9.249 11.785 13.925 18.861
TOT 6.205 6.205 6.205 6.205 6.524 6.887 7.556 8.435 11.639 12.332 15.713 18.567 25.148

1/
9–

14
/9

BASIC
VANAF 1.855 2.095 2.859 –

TOT 2.474 2.794 3.812

SELECT
VANAF 2.159 2.332 2.415 2.415 2.415 2.415 2.511 2.624 2.835 3.046 4.211 4.667 5.592 6.569 8.791

TOT 2.879 3.109 3.219 3.219 3.219 3.219 3.348 3.499 3.779 4.062 5.615 6.222 7.456 8.758 11.722

PLATINUM
VANAF

– 4.225 4.225 4.225 4.225 4.394 4.591 4.960 5.331 7.369 8.166 9.786 11.494 15.384
TOT 5.633 5.633 5.633 5.633 5.858 6.122 6.613 7.107 9.825 10.888 13.048 15.326 20.512

15
/9

–3
0/

9 BASIC
VANAF 1.568 1.749 2.294 –

TOT 2.090 2.332 3.059

SELECT
VANAF 1.938 2.093 2.141 2.141 2.141 2.141 2.227 2.327 2.514 2.702 3.389 3.666 4.400 5.230 7.893

TOT 2.584 2.791 2.855 2.855 2.855 2.855 2.969 3.103 3.352 3.602 4.518 4.888 5.866 6.974 10.523

PLATINUM
VANAF

– 3.747 3.747 3.747 3.747 3.897 4.072 4.399 4.728 5.930 6.415 7.699 9.153 13.811
TOT 4.996 4.996 4.996 4.996 5.196 5.429 5.865 6.303 7.906 8.553 10.266 12.203 18.415

1/
10

–1
4/

10 BASIC
VANAF 1.374 1.533 2.011 –

TOT 1.832 2.044 2.681

SELECT
VANAF 1.699 1.835 1.877 1.877 1.877 1.877 1.952 2.040 2.203 2.368 2.970 3.214 3.857 4.640 6.917

TOT 2.265 2.446 2.503 2.503 2.503 2.503 2.603 2.720 2.938 3.157 3.960 4.285 5.142 6.187 9.222

PLATINUM
VANAF

– 3.284 3.284 3.284 3.284 3.416 3.570 3.855 4.144 5.198 5.623 6.749 8.120 12.104
TOT 4.379 4.379 4.379 4.379 4.555 4.760 5.140 5.525 6.930 7.498 8.998 10.827 16.139

15
/1

0–
31

/1
0 BASIC

VANAF 1.273 1.420 1.867 –
TOT 1.697 1.894 2.490

SELECT
VANAF 1.574 1.700 1.739 1.739 1.739 1.739 1.809 1.890 2.064 2.192 2.748 2.973 3.567 4.292 6.398

TOT 2.098 2.266 2.319 2.319 2.319 2.319 2.411 2.520 2.752 2.923 3.664 3.964 4.756 5.723 8.531

PLATINUM
VANAF

– 3.043 3.043 3.043 3.043 3.165 3.307 3.611 3.835 4.808 5.202 6.242 7.511 11.196
TOT 4.057 4.057 4.057 4.057 4.220 4.409 4.815 5.114 6.411 6.937 8.323 10.014 14.928

1/
11

–1
4/

12

BASIC
VANAF 1.148 1.289 1.763 –

TOT 1.530 1.719 2.350

SELECT
VANAF 1.419 1.533 1.569 1.569 1.569 1.569 1.669 1.728 1.932 2.076 2.604 2.784 3.381 4.019 5.991

TOT 1.892 2.043 2.092 2.092 2.092 2.092 2.225 2.304 2.575 2.768 3.471 3.711 4.508 5.358 7.988

PLATINUM
VANAF

– 2.745 2.745 2.745 2.745 2.920 3.023 3.380 3.633 4.556 4.871 5.916 7.032 10.483
TOT 3.659 3.659 3.659 3.659 3.894 4.031 4.506 4.844 6.074 6.494 7.888 9.376 13.978

15
/1

2–
31

/1
2 BASIC

VANAF 1.568 1.749 2.294 –
TOT 2.090 2.332 3.059

SELECT
VANAF 1.938 2.093 2.141 2.141 2.141 2.141 2.227 2.327 2.514 2.702 3.389 3.666 4.400 5.230 7.893

TOT 2.584 2.791 2.855 2.855 2.855 2.855 2.969 3.103 3.352 3.602 4.518 4.888 5.866 6.974 10.523

PLATINUM
VANAF

– 3.747 3.747 3.747 3.747 3.897 4.072 4.399 4.728 5.930 6.415 7.699 9.153 13.811
TOT 4.996 4.996 4.996 4.996 5.196 5.429 5.865 6.303 7.906 8.553 10.266 12.203 18.415

1/
1–

31
/1

/2
01

8 BASIC
VANAF 1.170 1.315 1.772 –

TOT 1.560 1.753 2.362

SELECT
VANAF 1.447 1.563 1.599 1.599 1.599 1.599 1.702 1.762 1.878 2.115 2.651 2.834 3.441 4.092 6.100

TOT 1.929 2.083 2.132 2.132 2.132 2.132 2.269 2.349 2.505 2.820 3.534 3.779 4.589 5.456 8.133

PLATINUM
VANAF

– 2.798 2.798 2.798 2.798 2.978 3.083 3.287 3.700 4.639 4.959 6.022 7.160 10.674
TOT 3.731 3.731 3.731 3.731 3.970 4.110 4.382 4.934 6.185 6.612 8.029 9.547 14.232

1/
2–

31
/3

/2
01

8 BASIC
VANAF 1.282 1.440 1.843 –

TOT 1.709 1.919 2.458

SELECT
VANAF 1.585 1.712 1.752 1.752 1.752 1.752 1.864 1.929 2.019 2.200 2.696 2.882 3.438 4.162 6.203

TOT 2.113 2.282 2.335 2.335 2.335 2.335 2.485 2.572 2.691 2.933 3.594 3.843 4.584 5.549 8.271

PLATINUM
VANAF

– 3.065 3.065 3.065 3.065 3.261 3.375 3.532 3.849 4.717 5.043 6.016 7.282 10.855
TOT 4.086 4.086 4.086 4.086 4.348 4.500 4.709 5.132 6.290 6.724 8.022 9.709 14.474



INCLUSIEF:
>  Hurtigruten zeereis Bergen–Kirkenes (6 nachten) in de geboekte hutcategorie incl. volpension
>  Bij boeking van de halve rondreis Bergen– Kirkenes krijgt u een willekeurig hutnummer in de door 

u gekozen categorie toegewezen. Tegen toeslag kunt u zelf een hutnummer kiezen. Bij boeking 
van een (mini) suite kiest u uit de beschikbare hutnummers

> Engels/Duitstalige reisleiding aan boord

INFORMATIE:
>  Prijzen in € per persoon. Aanbod onder voorbehoud van beschikbaarheid.  

Bel 023-528 98 56 of mail info@norske.nl voor actuele, scherpe prijzen of een offerte-op-maat
>  Niet alle categorieën zijn op alle schepen beschikbaar. Prijs van categorie D op aanvraag
*   Hutcategorie ‘J’, ‘QJ’ en sommige ‘L’ hebben beperkt of geen uitzicht. 

VROEGBOEKPRIJZEN: TOT 25 % KORTING
>  Bij boeking vóór 30/9/2016 voor afvaarten in de periode 1/1 – 30/6/2017
>  Bij boeking vóór 31/3/2017 voor afvaarten in de periode 1/7 – 31/12/2017
>  De vroegboekprijs geldt voor een beperkt contingent reizen. Als het contingent reizen benut is, 

geldt de actuele dagprijs. 'Tot' is de maximale prijs.
>  Hurtigruten werkt met een flexibel prijssysteem, dat afgestemd is op de bezetting van de dagelijkse 

afvaarten. De definitieve prijs wordt vastgelegd bij afsluiting van uw boeking.

LET OP:
>   1-Persoons bezetting per hut: Periode 1/1 – 30/4 en 1/8 – 31/12/2017: 50 % toeslag;  

Periode 1/5 – 31/7/2017: 75 % toeslag. Kijk op onze site voor aanbiedingen: www.norske.nl/single
>  Toeslagen voor eenpersoonssuites op aanvraag
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PRIJSOVERZICHT & AANSLUITENDE ARRANGEMENTEN

7-daagse Noordgaande reis

Bergen–Kirkenes

HUTCATEGORIEËN BINNENHUT BUITENHUT BUITENHUT SUPERIEUR SUITE
PERIODE REISSTIJL I K J* AJ* A L* N O P U QJ* Q2 M2 MG MX

1/
4–

14
/4

BASIC
VANAF 859 1.032 1.468 –

TOT 1.145 1.377 1.957

SELECT
VANAF 1.063 1.142 1.257 1.257 1.257 1.257 1.319 1.394 1.471 1.693 2.339 2.493 2.816 3.221 3.946

TOT 1.417 1.522 1.677 1.677 1.677 1.677 1.759 1.859 1.962 2.258 3.118 3.324 3.755 4.295 5.262

PLATINUM
VANAF

– 2.201 2.201 2.201 2.201 2.309 2.440 2.576 2.964 4.093 4.363 4.929 5.637 6.907
TOT 2.935 2.935 2.935 2.935 3.078 3.254 3.434 3.952 5.458 5.818 6.573 7.516 9.209

15
/4

–3
0/

4 BASIC
VANAF 968 1.164 1.651 –

TOT 1.291 1.552 2.201

SELECT
VANAF 1.199 1.288 1.418 1.418 1.418 1.418 1.487 1.572 1.659 1.909 2.621 2.905 3.282 3.753 4.345

TOT 1.599 1.717 1.890 1.890 1.890 1.890 1.983 2.096 2.213 2.545 3.495 3.874 4.376 5.005 5.794

PLATINUM
VANAF

– 2.482 2.482 2.482 2.482 2.604 2.751 2.905 3.342 4.588 5.085 5.744 6.569 7.605
TOT 3.309 3.309 3.309 3.309 3.472 3.668 3.873 4.456 6.117 6.780 7.659 8.759 10.140

1/
5–

14
/5

BASIC
VANAF 1.188 1.428 1.987 –

TOT 1.584 1.905 2.650

SELECT
VANAF 1.471 1.579 1.739 1.739 1.739 1.739 1.825 1.928 2.035 2.342 3.073 3.273 3.867 4.423 5.120

TOT 1.961 2.106 2.319 2.319 2.319 2.319 2.433 2.571 2.714 3.123 4.098 4.364 5.157 5.897 6.827

PLATINUM
VANAF

– 3.045 3.045 3.045 3.045 3.194 3.376 3.563 4.100 5.379 5.728 6.769 7.741 8.961
TOT 4.060 4.060 4.060 4.060 4.258 4.501 4.750 5.467 7.173 7.637 9.025 10.321 11.948

15
/5

–3
1/

5 BASIC
VANAF 1.546 1.859 2.490 –

TOT 2.061 2.478 3.320

SELECT
VANAF 1.801 1.934 2.130 2.130 2.130 2.130 2.234 2.362 2.493 2.881 3.415 3.711 4.414 5.137 6.588

TOT 2.401 2.579 2.841 2.841 2.841 2.841 2.979 3.149 3.324 3.841 4.553 4.948 5.885 6.850 8.784

PLATINUM
VANAF

– 3.729 3.729 3.729 3.729 3.911 4.134 4.363 5.042 5.977 6.495 7.725 8.991 11.530
TOT 4.972 4.972 4.972 4.972 5.214 5.512 5.818 6.723 7.969 8.661 10.300 11.988 15.373

1/
6–

30
/6

BASIC
VANAF 1.680 2.007 2.712 –

TOT 2.240 2.677 3.616

SELECT
VANAF 1.957 2.102 2.292 2.292 2.292 2.292 2.430 2.569 2.712 3.143 3.716 4.197 5.058 5.836 7.759

TOT 2.609 2.802 3.057 3.057 3.057 3.057 3.241 3.425 3.616 4.191 4.954 5.596 6.744 7.781 10.345

PLATINUM
VANAF

– 4.012 4.012 4.012 4.012 4.254 4.496 4.746 5.502 6.503 7.346 8.852 10.213 13.578
TOT 5.350 5.350 5.350 5.350 5.672 5.995 6.328 7.336 8.671 9.795 11.803 13.618 18.104

HUTCATEGORIEËN BINNENHUT BUITENHUT BUITENHUT SUPERIEUR SUITE
PERIODE REISSTIJL I K J* AJ* A L* N O P U QJ* Q2 M2 MG MX

1/
7–

31
/7

BASIC
VANAF 1.568 1.868 2.600 –

TOT 2.091 2.491 3.466

SELECT
VANAF 1.827 1.962 2.140 2.140 2.140 2.140 2.269 2.357 2.647 3.056 3.471 3.920 4.666 5.430 7.177

TOT 2.436 2.617 2.854 2.854 2.854 2.854 3.026 3.142 3.530 4.075 4.628 5.228 6.221 7.241 9.569

PLATINUM
VANAF

– 3.746 3.746 3.746 3.746 3.972 4.125 4.633 5.349 6.075 6.862 8.166 9.504 12.560
TOT 4.995 4.995 4.995 4.995 5.296 5.500 6.178 7.133 8.100 9.149 10.888 12.672 16.747

1/
8–

14
/8

BASIC
VANAF 1.484 1.767 2.453 –

TOT 1.978 2.356 3.270

SELECT
VANAF 1.728 1.857 2.024 2.024 2.024 2.024 2.146 2.227 2.501 2.914 3.241 3.694 4.403 5.080 6.796

TOT 2.305 2.476 2.699 2.699 2.699 2.699 2.862 2.969 3.334 3.885 4.321 4.926 5.871 6.773 9.062

PLATINUM
VANAF

– 3.544 3.544 3.544 3.544 3.757 3.898 4.377 5.100 5.673 6.466 7.707 8.891 11.894
TOT 4.725 4.725 4.725 4.725 5.009 5.197 5.836 6.800 7.563 8.621 10.276 11.855 15.859

15
/8

–3
1/

8 BASIC
VANAF 1.421 1.600 2.170 –

TOT 1.895 2.134 2.893

SELECT
VANAF 1.667 1.756 1.837 1.837 1.837 1.837 1.927 2.020 2.215 2.445 2.997 3.122 3.921 4.523 6.028

TOT 2.223 2.341 2.449 2.449 2.449 2.449 2.569 2.694 2.953 3.261 3.996 4.163 5.228 6.031 8.038

PLATINUM
VANAF

– 3.216 3.216 3.216 3.216 3.373 3.536 3.877 4.280 5.246 5.464 6.862 7.916 10.550
TOT 4.287 4.287 4.287 4.287 4.497 4.715 5.169 5.707 6.995 7.286 9.149 10.555 14.067

1/
9–

14
/9

BASIC
VANAF 1.300 1.460 1.906 –

TOT 1.734 1.946 2.542

SELECT
VANAF 1.515 1.627 1.683 1.683 1.683 1.683 1.748 1.823 1.969 2.102 2.656 2.915 3.451 3.945 4.942

TOT 2.020 2.170 2.244 2.244 2.244 2.244 2.330 2.431 2.625 2.803 3.541 3.887 4.602 5.260 6.590

PLATINUM
VANAF

– 2.946 2.946 2.946 2.946 3.059 3.191 3.447 3.679 4.648 5.102 6.040 6.904 8.650
TOT 3.928 3.928 3.928 3.928 4.079 4.255 4.595 4.905 6.198 6.802 8.054 9.206 11.534

15
/9

–3
0/

9 BASIC
VANAF 1.049 1.164 1.495 –

TOT 1.399 1.552 1.994

SELECT
VANAF 1.298 1.394 1.426 1.426 1.426 1.426 1.481 1.544 1.668 1.781 2.158 2.321 2.722 3.138 4.197

TOT 1.731 1.859 1.901 1.901 1.901 1.901 1.974 2.059 2.224 2.374 2.878 3.095 3.629 4.184 5.596

PLATINUM
VANAF

– 2.496 2.496 2.496 2.496 2.592 2.703 2.920 3.117 3.777 4.063 4.764 5.493 7.345
TOT 3.327 3.327 3.327 3.327 3.456 3.605 3.893 4.156 5.037 5.417 6.352 7.323 9.793

1/
10

–1
4/

10 BASIC
VANAF 876 972 1.248 –

TOT 1.167 1.296 1.665

SELECT
VANAF 1.084 1.164 1.190 1.190 1.190 1.190 1.236 1.289 1.393 1.487 1.802 1.938 2.273 2.642 3.512

TOT 1.445 1.552 1.587 1.587 1.587 1.587 1.649 1.719 1.857 1.982 2.402 2.585 3.031 3.523 4.683

PLATINUM
VANAF

– 2.084 2.084 2.084 2.084 2.164 2.257 2.438 2.602 3.154 3.393 3.978 4.625 6.148
TOT 2.779 2.779 2.779 2.779 2.886 3.010 3.251 3.470 4.205 4.524 5.305 6.167 8.197

15
/1

0–
31

/1
0 BASIC

VANAF 811 900 1.160 –
TOT 1.081 1.200 1.547

SELECT
VANAF 1.004 1.078 1.103 1.103 1.103 1.103 1.145 1.194 1.303 1.377 1.668 1.795 2.104 2.446 3.252

TOT 1.338 1.438 1.470 1.470 1.470 1.470 1.527 1.593 1.738 1.837 2.225 2.393 2.806 3.262 4.336

PLATINUM
VANAF

– 1.930 1.930 1.930 1.930 2.004 2.091 2.282 2.411 2.920 3.142 3.683 4.282 5.692
TOT 2.574 2.574 2.574 2.574 2.673 2.788 3.043 3.215 3.894 4.189 4.911 5.710 7.589

1/
11

–1
4/

12

BASIC
VANAF 731 817 1.091 –

TOT 975 1.089 1.454

SELECT
VANAF 905 972 994 994 994 994 1.054 1.090 1.217 1.299 1.574 1.675 1.982 2.285 3.037

TOT 1.207 1.296 1.326 1.326 1.326 1.326 1.406 1.454 1.622 1.732 2.098 2.234 2.643 3.047 4.050

PLATINUM
VANAF

– 1.741 1.741 1.741 1.741 1.846 1.909 2.130 2.274 2.755 2.933 3.469 3.999 5.316
TOT 2.322 2.322 2.322 2.322 2.461 2.545 2.840 3.032 3.673 3.911 4.626 5.332 7.088

15
/1

2–
31

/1
2 BASIC

VANAF 999 1.108 1.424 –
TOT 1.332 1.478 1.899

SELECT
VANAF 1.236 1.328 1.358 1.358 1.358 1.358 1.410 1.471 1.589 1.696 2.055 2.211 2.592 2.989 3.997

TOT 1.649 1.771 1.810 1.810 1.810 1.810 1.880 1.961 2.118 2.261 2.740 2.948 3.457 3.985 5.329

PLATINUM
VANAF

– 2.377 2.377 2.377 2.377 2.468 2.575 2.781 2.969 3.598 3.869 4.537 5.231 6.995
TOT 3.169 3.169 3.169 3.169 3.291 3.433 3.708 3.958 4.797 5.159 6.050 6.975 9.327

1/
1–

31
/1

/2
01

8 BASIC
VANAF 746 833 1.096 –

TOT 994 1.110 1.461

SELECT
VANAF 923 991 1.014 1.014 1.014 1.014 1.075 1.112 1.183 1.323 1.602 1.706 2.017 2.326 3.092

TOT 1.231 1.322 1.352 1.352 1.352 1.352 1.433 1.482 1.578 1.764 2.136 2.275 2.690 3.102 4.123

PLATINUM
VANAF

– 1.775 1.775 1.775 1.775 1.882 1.946 2.071 2.316 2.805 2.986 3.531 4.072 5.412
TOT 2.367 2.367 2.367 2.367 2.509 2.595 2.762 3.088 3.740 3.982 4.708 5.430 7.217

1/
2–

31
/3

/2
01

8 BASIC
VANAF 816 911 1.140 –

TOT 1.089 1.215 1.520

SELECT
VANAF 1.010 1.085 1.110 1.110 1.110 1.110 1.177 1.217 1.271 1.375 1.629 1.734 2.015 2.365 3.144

TOT 1.347 1.447 1.480 1.480 1.480 1.480 1.569 1.623 1.695 1.834 2.172 2.312 2.686 3.153 4.192

PLATINUM
VANAF

– 1.943 1.943 1.943 1.943 2.060 2.130 2.225 2.408 2.851 3.035 3.526 4.140 5.502
TOT 2.591 2.591 2.591 2.591 2.747 2.841 2.967 3.210 3.802 4.047 4.702 5.519 7.336



INCLUSIEF:
>  Hurtigruten zeereis Kirkenes–Bergen (5 nachten) in de geboekte hutcategorie incl. volpension
>  Bij boeking van de halve rondreis Kirkenes–Bergen krijgt u een willekeurig hutnummer in de door 

u gekozen categorie toegewezen. Tegen toeslag kunt u zelf een hutnummer kiezen. Bij boeking 
van een (mini) suite kiest u uit de beschikbare hutnummers

> Engels/Duitstalige reisleiding aan boord en gratis toegang Hurtigruten museum in Stokmarknes

INFORMATIE:
>  Prijzen in € per persoon. Aanbod onder voorbehoud van beschikbaarheid.  

Bel 023-528 98 56 of mail info@norske.nl voor actuele, scherpe prijzen of een offerte-op-maat
>  Niet alle categorieën zijn op alle schepen beschikbaar. Prijs van categorie D op aanvraag
*   Hutcategorie ‘J’, ‘QJ’ en sommige ‘L’ hebben beperkt of geen uitzicht. 

VROEGBOEKPRIJZEN: TOT 25 % KORTING
>  Bij boeking vóór 30/9/2016 voor afvaarten in de periode 1/1 – 30/6/2017
>  Bij boeking vóór 31/3/2017 voor afvaarten in de periode 1/7 – 31/12/2017
>  De vroegboekprijs geldt voor een beperkt contingent reizen. Als het contingent reizen benut is, 

geldt de actuele dagprijs. 'Tot' is de maximale prijs.
>  Hurtigruten werkt met een flexibel prijssysteem, dat afgestemd is op de bezetting van de dagelijkse 

afvaarten. De definitieve prijs wordt vastgelegd bij afsluiting van uw boeking.

LET OP:
>   1-Persoons bezetting per hut: Periode 1/1 – 30/4 en 1/8 – 31/12/2017: 50 % toeslag;  

Periode 1/5 – 31/7/2017: 75 % toeslag. Kijk op onze site voor aanbiedingen: www.norske.nl/single
>  Toeslagen voor eenpersoonssuites op aanvraag
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PRIJSOVERZICHT & AANSLUITENDE ARRANGEMENTEN

6-daagse Zuidgaande reis

Kirkenes–Bergen

HUTCATEGORIEËN BINNENHUT BUITENHUT BUITENHUT SUPERIEUR SUITE
PERIODE REISSTIJL I K J* AJ* A L* N O P U QJ* Q2 M2 MG MX

1/
4–

14
/4

BASIC
VANAF 789 949 1.349 –

TOT 1.052 1.265 1.798

SELECT
VANAF 977 1.049 1.155 1.155 1.155 1.155 1.212 1.281 1.352 1.556 2.149 2.290 2.587 2.959 3.625

TOT 1.302 1.399 1.540 1.540 1.540 1.540 1.616 1.708 1.803 2.074 2.865 3.053 3.450 3.945 4.834

PLATINUM
VANAF

– 2.022 2.022 2.022 2.022 2.120 2.241 2.366 2.722 3.760 4.008 4.528 5.178 6.345
TOT 2.696 2.696 2.696 2.696 2.827 2.988 3.154 3.630 5.014 5.344 6.037 6.904 8.460

15
/4

–3
0/

4 BASIC
VANAF 890 1.070 1.517 –

TOT 1.187 1.426 2.022

SELECT
VANAF 1.101 1.183 1.302 1.302 1.302 1.302 1.366 1.444 1.524 1.754 2.408 2.669 3.015 3.448 3.991

TOT 1.468 1.577 1.736 1.736 1.736 1.736 1.822 1.925 2.033 2.338 3.211 3.559 4.020 4.597 5.322

PLATINUM
VANAF

– 2.279 2.279 2.279 2.279 2.391 2.527 2.668 3.069 4.214 4.671 5.276 6.034 6.985
TOT 3.039 3.039 3.039 3.039 3.188 3.369 3.557 4.092 5.619 6.228 7.035 8.045 9.314

1/
5–

14
/5

BASIC
VANAF 1.040 1.250 1.738 –

TOT 1.386 1.666 2.318

SELECT
VANAF 1.286 1.382 1.522 1.522 1.522 1.522 1.596 1.687 1.781 2.049 2.688 2.862 3.383 3.868 4.478

TOT 1.715 1.842 2.029 2.029 2.029 2.029 2.128 2.249 2.374 2.732 3.585 3.817 4.510 5.158 5.971

PLATINUM
VANAF

– 2.663 2.663 2.663 2.663 2.793 2.952 3.116 3.586 4.705 5.009 5.920 6.770 7.837
TOT 3.551 3.551 3.551 3.551 3.724 3.936 4.155 4.781 6.273 6.679 7.893 9.027 10.449

15
/5

–3
1/

5 BASIC
VANAF 1.291 1.552 2.080 –

TOT 1.722 2.070 2.773

SELECT
VANAF 1.504 1.615 1.779 1.779 1.779 1.779 1.866 1.972 2.082 2.406 2.852 3.099 3.686 4.290 5.501

TOT 2.005 2.154 2.372 2.372 2.372 2.372 2.488 2.630 2.776 3.208 3.802 4.132 4.914 5.720 7.335

PLATINUM
VANAF

– 3.113 3.113 3.113 3.113 3.265 3.452 3.643 4.210 4.990 5.423 6.450 7.507 9.627
TOT 4.151 4.151 4.151 4.151 4.354 4.602 4.857 5.614 6.654 7.231 8.600 10.010 12.836

1/
6–

30
/6

BASIC
VANAF 1.403 1.676 2.265 –

TOT 1.870 2.235 3.019

SELECT
VANAF 1.634 1.755 1.914 1.914 1.914 1.914 2.029 2.145 2.264 2.625 3.103 3.504 4.223 4.872 6.477

TOT 2.179 2.340 2.552 2.552 2.552 2.552 2.706 2.860 3.019 3.500 4.137 4.673 5.631 6.496 8.637

PLATINUM
VANAF

– 3.350 3.350 3.350 3.350 3.552 3.754 3.962 4.593 5.430 6.133 7.390 8.526 11.335
TOT 4.466 4.466 4.466 4.466 4.735 5.005 5.283 6.124 7.239 8.177 9.854 11.368 15.114

HUTCATEGORIEËN BINNENHUT BUITENHUT BUITENHUT SUPERIEUR SUITE
PERIODE REISSTIJL I K J* AJ* A L* N O P U QJ* Q2 M2 MG MX

1/
7–

31
/7

BASIC
VANAF 1.310 1.560 2.171 –

TOT 1.746 2.080 2.894

SELECT
VANAF 1.526 1.639 1.787 1.787 1.787 1.787 1.895 1.968 2.210 2.552 2.898 3.273 3.896 4.534 5.992

TOT 2.034 2.185 2.383 2.383 2.383 2.383 2.527 2.624 2.947 3.403 3.864 4.365 5.194 6.045 7.990

PLATINUM
VANAF

– 3.128 3.128 3.128 3.128 3.316 3.443 3.868 4.466 5.072 5.728 6.817 7.934 10.486
TOT 4.170 4.170 4.170 4.170 4.422 4.591 5.158 5.955 6.762 7.638 9.090 10.579 13.982

1/
8–

14
/8

BASIC
VANAF 1.239 1.476 2.048 –

TOT 1.652 1.967 2.731

SELECT
VANAF 1.443 1.551 1.690 1.690 1.690 1.690 1.792 1.859 2.088 2.433 2.706 3.085 3.677 4.242 5.675

TOT 1.925 2.067 2.254 2.254 2.254 2.254 2.390 2.479 2.784 3.244 3.608 4.113 4.902 5.656 7.566

PLATINUM
VANAF

– 2.958 2.958 2.958 2.958 3.136 3.254 3.654 4.258 4.736 5.398 6.434 7.423 9.930
TOT 3.944 3.944 3.944 3.944 4.182 4.338 4.872 5.678 6.314 7.197 8.579 9.897 13.240

15
/8

–3
1/

8 BASIC
VANAF 1.187 1.336 1.812 –

TOT 1.583 1.782 2.415

SELECT
VANAF 1.392 1.466 1.534 1.534 1.534 1.534 1.609 1.687 1.849 2.042 2.502 2.606 3.273 3.776 5.032

TOT 1.856 1.955 2.045 2.045 2.045 2.045 2.145 2.249 2.465 2.722 3.336 3.475 4.364 5.034 6.709

PLATINUM
VANAF

– 2.684 2.684 2.684 2.684 2.815 2.952 3.236 3.573 4.378 4.561 5.727 6.608 8.806
TOT 3.579 3.579 3.579 3.579 3.754 3.936 4.314 4.764 5.838 6.081 7.636 8.810 11.741

1/
9–

14
/9

BASIC
VANAF 1.086 1.219 1.592 –

TOT 1.448 1.625 2.122

SELECT
VANAF 1.265 1.359 1.405 1.405 1.405 1.405 1.459 1.522 1.644 1.755 2.217 2.434 2.881 3.294 4.126

TOT 1.687 1.812 1.874 1.874 1.874 1.874 1.946 2.030 2.192 2.340 2.956 3.245 3.842 4.392 5.502

PLATINUM
VANAF

– 2.460 2.460 2.460 2.460 2.554 2.664 2.877 3.071 3.880 4.259 5.043 5.764 7.221
TOT 3.280 3.280 3.280 3.280 3.405 3.552 3.837 4.095 5.174 5.679 6.724 7.685 9.629

15
/9

–3
0/

9 BASIC
VANAF 918 1.018 1.308 –

TOT 1.224 1.358 1.744

SELECT
VANAF 1.136 1.220 1.247 1.247 1.247 1.247 1.295 1.351 1.459 1.558 1.887 2.030 2.381 2.745 3.670

TOT 1.514 1.626 1.663 1.663 1.663 1.663 1.727 1.801 1.946 2.077 2.517 2.707 3.174 3.660 4.894

PLATINUM
VANAF

– 2.183 2.183 2.183 2.183 2.267 2.364 2.554 2.726 3.303 3.553 4.166 4.803 6.423
TOT 2.910 2.910 2.910 2.910 3.022 3.152 3.405 3.635 4.404 4.738 5.555 6.404 8.564

1/
10

–1
4/

10 BASIC
VANAF 804 893 1.147 –

TOT 1.072 1.190 1.529

SELECT
VANAF 995 1.069 1.093 1.093 1.093 1.093 1.135 1.184 1.279 1.365 1.655 1.780 2.087 2.426 3.225

TOT 1.327 1.426 1.458 1.458 1.458 1.458 1.514 1.579 1.705 1.820 2.206 2.373 2.783 3.235 4.300

PLATINUM
VANAF

– 1.913 1.913 1.913 1.913 1.987 2.073 2.238 2.389 2.896 3.115 3.652 4.246 5.643
TOT 2.551 2.551 2.551 2.551 2.650 2.764 2.984 3.186 3.861 4.153 4.869 5.661 7.524

15
/1

0–
31

/1
0 BASIC

VANAF 745 827 1.066 –
TOT 993 1.103 1.421

SELECT
VANAF 922 990 1.013 1.013 1.013 1.013 1.052 1.097 1.198 1.265 1.533 1.649 1.933 2.247 2.987

TOT 1.229 1.321 1.350 1.350 1.350 1.350 1.403 1.463 1.597 1.687 2.044 2.199 2.577 2.997 3.983

PLATINUM
VANAF

– 1.772 1.772 1.772 1.772 1.841 1.920 2.096 2.215 2.682 2.885 3.382 3.933 5.228
TOT 2.363 2.363 2.363 2.363 2.454 2.560 2.794 2.953 3.576 3.847 4.510 5.244 6.970

1/
11

–1
4/

12

BASIC
VANAF 672 750 1.002 –

TOT 896 1.000 1.336

SELECT
VANAF 831 893 914 914 914 914 969 1.001 1.118 1.193 1.446 1.539 1.821 2.099 2.790

TOT 1.109 1.191 1.218 1.218 1.218 1.218 1.291 1.335 1.490 1.591 1.927 2.052 2.428 2.798 3.719

PLATINUM
VANAF

– 1.599 1.599 1.599 1.599 1.695 1.753 1.956 2.088 2.530 2.693 3.186 3.673 4.882
TOT 2.132 2.132 2.132 2.132 2.260 2.337 2.608 2.784 3.373 3.591 4.248 4.897 6.509

15
/1

2–
31

/1
2 BASIC

VANAF 918 1.018 1.308 –
TOT 1.224 1.358 1.744

SELECT
VANAF 1.136 1.220 1.247 1.247 1.247 1.247 1.295 1.351 1.459 1.558 1.887 2.030 2.381 2.745 3.670

TOT 1.514 1.627 1.663 1.663 1.663 1.663 1.727 1.801 1.946 2.077 2.517 2.707 3.174 3.659 4.894

PLATINUM
VANAF

– 2.183 2.183 2.183 2.183 2.267 2.364 2.554 2.726 3.303 3.553 4.166 4.803 6.423
TOT 2.910 2.910 2.910 2.910 3.022 3.152 3.405 3.635 4.404 4.738 5.555 6.404 8.564

1/
1–

31
/1

/2
01

8 BASIC
VANAF 685 765 1.007 –

TOT 914 1.020 1.342

SELECT
VANAF 848 911 931 931 931 931 988 1.021 1.087 1.215 1.472 1.567 1.853 2.137 2.840

TOT 1.130 1.214 1.242 1.242 1.242 1.242 1.317 1.362 1.449 1.620 1.962 2.089 2.471 2.849 3.787

PLATINUM
VANAF

– 1.630 1.630 1.630 1.630 1.728 1.787 1.902 2.127 2.576 2.742 3.243 3.739 4.970
TOT 2.174 2.174 2.174 2.174 2.305 2.383 2.536 2.836 3.434 3.656 4.324 4.986 6.627

1/
2–

31
/3

/2
01

8 BASIC
VANAF 750 837 1.048 –

TOT 1.000 1.116 1.397

SELECT
VANAF 928 997 1.020 1.020 1.020 1.020 1.081 1.118 1.168 1.264 1.496 1.593 1.851 2.173 2.888

TOT 1.238 1.329 1.360 1.360 1.360 1.360 1.442 1.491 1.557 1.685 1.995 2.124 2.468 2.897 3.850

PLATINUM
VANAF

– 1.785 1.785 1.785 1.785 1.892 1.956 2.043 2.211 2.619 2.788 3.239 3.802 5.053
TOT 2.380 2.380 2.380 2.380 2.523 2.609 2.724 2.948 3.492 3.717 4.319 5.070 6.738
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A | Vliegreis (12 dagen)

Vliegretour Amsterdam–Bergen met transfers vliegveld–Hurtigrutenkade v.v. 

1e dag: Vliegreis Amsterdam–Bergen. Transfer naar de kade en inschepen aan 
boord van uw Hurtigruten schip.
1e - 12e dag: U reist van Bergen naar Kirkenes en terug en beleeft alle 34 havens 
langs het traject. De havens die u op de noordgaande route ‘s nachts passeert, ziet 
u op de terugreis overdag. Onderweg kunt u deelnemen aan vele excursies.
12e dag: Ontscheping en transfer naar het vliegveld. Vliegreis Bergen–Amsterdam.

Arrangement A | 12 dagen Prijs pp

Vliegreis vanaf € 250

Inbegrepen: KLM-vluchten in de G-klasse, inclusief de genoemde transfers

A1 | Vliegreis + 1 Hotel (13 dagen)

Vliegarrangement met, aan het begin - of aan het eind - van de reis, een 
hotelovernachting incl. ontbijt in het centrum van Bergen. Zo heeft u een hele dag 
extra om de vele bezienswaardigheden van de stad Bergen te bekijken.

1e dag: Vliegreis Amsterdam–Bergen. Transfer vliegveld–hotel óf vliegveld–
Hurtigrutenkade.
1e/2e - 12e/13e dag: Afhankelijk van uw keuze voor een extra dag met 
hotelovernachting aan het begin óf het eind van uw reis, reist u op de 1e of 2e dag 
van Bergen naar Kirkenes en terug en beleeft alle 34 havens langs het traject. De 
havens die u op de noordgaande route ‘s nachts passeert, ziet u op de terugreis 
overdag. Onderweg kunt u deelnemen aan vele excursies.
12e/13e dag: Ontscheping en transfer naar het vliegveld óf uw hotel. Vliegreis 
Bergen–Amsterdam.

Arrangement A1 | 13 dagen Prijs pp Toeslag 1 PK

Vliegreis + First Hotel Marin*, Bergen vanaf € 318 € 41

Vliegreis + Thon Hotel Rosenkrantz*, Bergen vanaf € 345 € 35

Inbegrepen: KLM-vluchten in de G-klasse, inclusief de genoemde transfers;  
overnachting in 2-persoonskamer d/t + ontbijt 

* Heeft u voorkeur voor een ander hotel? Wij adviseren u graag; zie ook pagina 74.

A2 | Vliegreis + 2 Hotels (14 dagen)

Vliegarrangement met zowel op de heen - als de terugreis een hotelovernachting in 
het centrum van Bergen. Op deze wijze reist u ontspannen en u heeft volop 
mogelijkheden om de stad Bergen te verkennen.

1e dag: Vliegreis Amsterdam–Bergen; transfer van het vliegveld naar uw hotel. 
Overnachting met ontbijt.
2e dag: Vrije dag in Bergen. In de namiddag transfer naar de kade en inschepen aan 
boord van uw Hurtigruten schip.
2e - 13e dag: U reist van Bergen naar Kirkenes en terug en beleeft alle 34 havens 
langs het traject. De havens die u op de noordgaande route ‘s nachts passeert, ziet 
u op de terugreis overdag. Onderweg kunt u deelnemen aan vele excursies.
13e dag: Ontscheping en transfer naar uw hotel in Bergen.
14e dag: Verblijf in Bergen. Transfer naar vliegveld en vliegreis Bergen–Amsterdam.

Arrangement A2 | 14 dagen Prijs pp Toeslag 1 PK

Vliegreis + First Hotel Marin*, Bergen vanaf € 389 € 82

Vliegreis + Thon Hotel Rosenkrantz*, Bergen vanaf € 443 € 69

Inbegrepen: KLM-vluchten in de G-klasse, inclusief de genoemde transfers;  
2 overnachtingen in 2-persoonskamer d/t + ontbijt 

* Heeft u voorkeur voor een ander hotel? Wij adviseren u graag; zie ook pagina 74.

B | Vliegreis + 2 Hotels + Treinreis (14 dagen)

Combineer uw Hurtigruten rondreis met een bezoek aan Oslo en de bekende 
treinreis per Bergensbanen van Oslo naar Bergen, met prachtige vergezichten op 
imposant fjord- en berglandschap.

1e dag: Vliegreis Amsterdam–Oslo, transfer vliegveld–Thon Opera Hotel*. 
Overnachting met ontbijt.
2e dag: Op eigen gelegenheid hotel–station, treinreis Oslo–Bergen, transfer 
station–Hurtigrutenkade op eigen gelegenheid.
2e - 13e dag: U reist van Bergen naar Kirkenes en terug en beleeft alle 34 havens 
langs het traject. De havens die u op de noordgaande route ‘s nachts passeert, ziet 
u op de terugreis overdag. Onderweg kunt u deelnemen aan vele excursies.
13e dag: Ontscheping en transfer naar uw hotel in Bergen. Overnachting met ontbijt.
14e dag: Verblijf in Bergen. Transfer naar vliegveld en vliegreis Bergen–Amsterdam.

Arrangement B | 14 dagen Prijs pp Toeslag 1 PK

Vliegreis + treinreis + Thon Hotel Opera*, Oslo  
+ First Hotel Marin*, Bergen vanaf € 455 € 36 + € 41

Vliegreis + treinreis + Thon Hotel Opera*, Oslo  
+ Thon Hotel Rosenkrantz*, Bergen vanaf € 482 € 36 + € 35

Inbegrepen: KLM-vluchten in de G-klasse incl. genoemde transfers; treinreis 2e klasse  
(toeslag comfortklasse € 15 pp per enkele reis); in de hotels: 2-persoonskamer d/t + ontbijt.

* Heeft u voorkeur voor een ander hotel? Wij adviseren u graag; zie ook pagina 76 en 74.

B1 | Vliegreis + 1 Hotel + Treinreis (13 dagen)

Combineer uw Hurtigruten rondreis met een bezoek aan Oslo en de bekende 
treinreis per Bergensbanen van Oslo naar Bergen, met prachtige vergezichten op 
imposant fjord- en berglandschap.

1e dag: Vliegreis Amsterdam–Oslo, transfer vliegveld–Oslo–Thon Hotel Opera*. 
Overnachting met ontbijt.
2e dag: Op eigen gelegenheid hotel–station, treinreis Oslo–Bergen,  
transfer station–kade op eigen gelegenheid.
2e - 13e dag: U reist van Bergen naar Kirkenes en terug en beleeft alle 34 havens 
langs het traject. De havens die u op de noordgaande route ‘s nachts passeert, ziet 
u op de terugreis overdag. Onderweg kunt u deelnemen aan vele excursies.
13e dag: Ontscheping en transfer naar het vliegveld. Vliegreis Bergen–Amsterdam.

Arrangement B1 | 13 dagen Prijs pp Toeslag 1 PK

Vliegreis + treinreis + Thon Hotel Opera*, Oslo vanaf € 384 € 36

Inbegrepen: KLM-vluchten in de G-klasse incl. genoemde transfers; treinreis 2e klasse  
(toeslag comfortklasse € 15 pp per enkele reis); in het hotel: 2-persoonskamer d/t + ontbijt.

* Heeft u voorkeur voor een ander hotel? Wij adviseren u graag; zie ook pagina 76.

C | Vliegreis + Treinreis (11 dagen)

Aansluitend op de Hurtigruten rondreis Bergen–Kirkenes–Trondheim een 
indrukwekkende treinreis per Dovrebaan via Dovrefjell en Gudbrandsdal naar het 
vliegveld van Oslo.

1e dag: Vliegreis Amsterdam–Bergen. Transfer naar de kade en inschepen aan 
boord van uw Hurtigruten schip, ‘s avonds vertrek uit Bergen.
1e - 11e dag: U reist langs de Noorse kust van Bergen naar Kirkenes en terug tot 
Trondheim. Spectaculaire landschappen, die van zeemijl tot zeemijl steeds weer 
nieuwe panorama’s bieden, evenals kleine en grote havenplaatsen, bepalen het 
beeld van deze 11-daagse rondreis langs de Noorse fjordenkust. Onderweg kunt u 
deelnemen aan één van de vele excursies.
11e dag: Ontscheping en bustransfer naar het station, treinreis Trondheim–Oslo/
Gardermoen en vliegreis Oslo–Amsterdam.

Arrangement C | 11 dagen Prijs pp

Vliegreis + treinreis vanaf € 297

Inbegrepen: KLM-vluchten in de G-klasse incl. genoemde transfers;  
treinreis 2e klasse (toeslag comfortklasse € 15 pp per enkele reis); .

C1 | Vliegreis + 1 Hotel + Treinreis (12 dagen)

Aansluitend op de Hurtigruten rondreis Bergen–Kirkenes–Trondheim een 
indrukwekkende treinreis per Dovrebaan via Dovrefjell en Gudbrandsdal naar het 
vliegveld van Oslo.

1e dag: Vliegreis Amsterdam–Bergen; transfer naar uw hotel; overnachting met ontbijt.
2e dag: Vrije dag in Bergen. In de namiddag transfer naar de kade en inschepen aan 
boord van uw Hurtigruten schip.
2e - 12e dag: U reist langs de Noorse kust van Bergen naar Kirkenes en terug tot 
Trondheim. Spectaculaire landschappen, die van zeemijl tot zeemijl steeds weer 
nieuwe panorama’s bieden, evenals kleine en grote havenplaatsen, bepalen het 
beeld van deze 11-daagse rondreis langs de Noorse fjordenkust. Onderweg kunt u 
deelnemen aan één van de vele excursies.
12e dag: Ontscheping en transfer naar het station. Treinreis Trondheim–Oslo/
vliegveld Gardermoen. Aansluitend vliegreis Oslo–Amsterdam.

Arrangement C1 | 12 dagen Prijs pp Toeslag 1 PK

Vliegreis + treinreis + First Hotel Marin*, Bergen vanaf € 368 € 41

Vliegreis + treinreis + Thon Hotel Rosenkrantz*, Bergen vanaf € 395 € 35

Inbegrepen: KLM-vluchten in de G-klasse incl. genoemde transfers; treinreis 2e klasse  
(toeslag comfortklasse € 15 pp per enkele reis); in de hotels: 2-persoonskamer d/t + ontbijt.

* Heeft u voorkeur voor een ander hotel? Wij adviseren u graag; zie ook pagina 74.

D | Vliegreis + 1 Hotel + 2 Treinreizen (12 dagen)

Een combinatie van de Hurtigruten rondreis Bergen–Kirkenes–Trondheim met twee 
bekende treinreizen. Na een kort bezoek aan Oslo volgt eerst de indrukwekkende 
treinreis per Bergensbanen van Oslo naar Bergen. Aan het einde van de reis volgt de 
treinreis per Dovrebaan via Dovrefjell en Gudbrandsdal naar het vliegveld van Oslo.

1e dag: Vliegreis Amsterdam–Oslo. Transfer vliegveld–Thon Opera Hotel* voor 
overnachting met ontbijt.
2e dag: Op eigen gelegenheid naar het station. Treinreis Oslo–Bergen. Op eigen 
gelegenheid naar de kade en inschepen aan boord van uw Hurtigruten schip.
2e - 12e dag: U reist langs de Noorse kust van Bergen naar Kirkenes en terug tot 
Trondheim. Spectaculaire landschappen, die van zeemijl tot zeemijl steeds weer 
nieuwe panorama’s bieden, evenals kleine en grote havenplaatsen, bepalen het 
beeld van deze 11-daagse rondreis langs de Noorse fjordenkust. Onderweg kunt u 
deelnemen aan één van de vele excursies.
12e dag: Ontscheping en bustransfer naar het station. Treinreis Trondheim–Oslo/
vliegveld Gardermoen. Aansluitend vliegreis Oslo–Amsterdam.

Arrangement D | 12 dagen Prijs pp Toeslag 1 PK

Vliegreis + treinreizen + Thon Hotel Opera*, Oslo vanaf € 434 € 36

Inbegrepen: KLM-vluchten in de G-klasse incl. genoemde transfers; treinreis 2e klasse  
(toeslag comfortklasse € 15 pp per enkele reis);  in het hotel: 2-persoonskamer d/t + ontbijt.

* Heeft u voorkeur voor een ander hotel? Wij adviseren u graag; zie ook pagina 76.
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F | Vliegreis + Hotel (7 dagen)

Vliegarrangement voor halve rondreis Kirkenes–Bergen. U vliegt naar Kirkenes, en 
scheept daar in aan boord van de Hurtigruten na een hotelovernachting.

1e dag: Vliegreis Amsterdam–Oslo–Kirkenes. Transfer naar Thon Hotel Kirkenes* 
voor overnachting incl. ontbijt.
2e dag: Transfer naar de kade en inschepen aan boord van uw Hurtigruten schip, 
vertrek om 12.30 uur.
2e - 7e dag: Op de 6-daagse Zuidgaande route van Kirkenes naar Bergen wachten u 
naast de interessante aan- en afmeermanouvres in de pittoreske havenplaatsjes, 
ook vele landschappelijke hoogtepunten. Onderweg kunt u deelnemen aan één 
van de vele excursies.
7e dag: Aankomst Bergen. Ontscheping en transfer naar het vliegveld. Vliegreis 
Bergen–Oslo–Amsterdam.
 

Arrangement F | 7 dagen Prijs pp Toeslag 1 PK

Vliegreizen Amsterdam–Oslo–Kirkenes + Bergen–Oslo–Amsterdam 
+ Thon Hotel*, Kirkenes vanaf € 412 € 35

Inbegrepen: SAS-vlucht Amsterdam–Kopenhagen–Oslo–Kirkenes in de economy-klasse;  
SAS-vlucht Bergen–Oslo–Amsterdam in de economy-klasse inclusief de genoemde transfers;  
in het hotel: 2-persoonskamer d/t + ontbijt.

* Heeft u voorkeur voor een ander hotel? Wij adviseren u graag; zie ook pagina 80.

F1 | Vliegreis + 2 Hotels (8 dagen)

Vliegarrangement voor halve rondreis Kirkenes - Bergen, uitgebreid met 
hotelovernachting Bergen aan het einde van de reis.

1e dag: Vliegreis Amsterdam–Oslo–Kirkenes. Transfer naar Thon Hotel Kirkenes* 
voor overnachting incl. ontbijt.
2e dag: Transfer naar de kade en inschepen aan boord van uw Hurtigruten schip, 
vertrek om 12.30 uur.
2e - 7e dag: Op de 6-daagse Zuidgaande route van Kirkenes naar Bergen wachten u 
naast de interessante aan- en afmeermanouvres in de pittoreske havenplaatsjes, 
ook vele landschappelijke hoogtepunten. Onderweg kunt u deelnemen aan één 
van de vele excursies.
7e dag: Aankomst Bergen; ontscheping en transfer naar uw hotel voor overnachting 
met ontbijt.
8e dag: Verblijf in Bergen tot transfer naar het vliegveld. Vliegreis Bergen–Oslo–
Amsterdam.

Arrangement F1 | 8 dagen Prijs pp Toeslag 1 PK

Vliegreizen Amsterdam–Oslo–Kirkenes + Bergen–Oslo–Amsterdam 
+ Thon Hotel*, Kirkenes + First Hotel Marin*, Bergen vanaf € 484 € 35 + € 41

Vliegreizen Amsterdam–Oslo–Kirkenes + Bergen–Oslo–Amsterdam 
+ Thon Hotel*, Kirkenes + Thon Hotel Rosenkrantz*, Bergen vanaf € 511 € 35 + € 35

Inbegrepen: SAS-vlucht Amsterdam–Kopenhagen–Oslo–Kirkenes in de economy-klasse;  
SAS-vlucht Bergen–Oslo–Amsterdam in de economy-klasse inclusief de genoemde transfers;  
in de hotels: 2-persoonskamer d/t + ontbijt.

* Heeft u voorkeur voor een ander hotel? Wij adviseren u graag; zie ook pagina 74 en 80.
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E | Vliegreis (7 dagen)

Ontbreekt u de tijd voor een hele rondreis? Dan is de halve rondreis, hier het 
noordwaartse traject van Bergen naar Kirkenes, voor u wellicht een interessant 
alternatief.

1e dag: Vliegreis Amsterdam - Bergen, via Kopenhagen of Oslo. Transfer naar de 
kade en inschepen aan boord van uw Hurtigruten schip.
1e - 7e dag: Op de 7-daagse Noordgaande route van Bergen naar Kirkenes wachten u 
naast de interessante aan- en afmeermanouvres in de pittoreske havenplaatsjes, 
ook vele landschappelijke hoogtepunten. Onderweg kunt u deelnemen aan één 
van de vele excursies.
7e dag: Om 10.00 uur aankomst in Kirkenes. Bustransfer naar het vliegveld. Vliegreis 
Kirkenes - Oslo - Amsterdam.

Arrangement E | 7 dagen Prijs pp

Vliegreizen Amsterdam–Oslo–Bergen en Kirkenes–Oslo–Amsterdam vanaf € 333

Inbegrepen: SAS-vlucht Amsterdam–Oslo–Bergen in de economy-klasse;  
SAS-vlucht Kirkenes–Oslo–Amsterdam in de economy-klasse inclusief de genoemde transfers.

E1 | Vliegreis + 2 Hotels (9 dagen)

Vliegarrangement voor halve rondreis Bergen - Kirkenes uitgebreid met 
hotelovernachtingen in Bergen en Kirkenes.

1e dag: Vliegreis Amsterdam–Oslo–Bergen, transfer naar uw hotel in Bergen voor 
overnachting met ontbijt.
2e dag: Volop gelegenheid om de stad te verkennen. In de namiddag transfer naar 
de kade en inschepen aan boord van uw Hurtigruten schip.
2e - 8e dag: Op de 7-daagse Noordgaande route van Bergen naar Kirkenes wachten 
u naast de interessante aan- en afmeermanouvres in de pitoreske havenplaatsjes, 
ook vele landschappelijke hoogtepunten. Onderweg kunt u deelnemen aan één 
van de vele excursies.
8e dag: Aankomst Kirkenes om 10.00 uur. Bustransfer naar Thon Hotel Kirkenes* 
voor overnachting met ontbijt.
9e dag: Vanaf het hotel vertrekt de bus naar de luchthaven. Vliegreis Kirkenes–
Oslo–Amsterdam.

Arrangement E1 | 9 dagen Prijs pp Toeslag 1 PK

Vliegreizen Amsterdam–Oslo–Bergen + Kirkenes–Oslo–Amsterdam 
+ First Hotel Marin*, Bergen + Thon Hotel*, Kirkenes vanaf € 485 € 41 + € 35

Vliegreizen Amsterdam–Oslo–Bergen + Kirkenes–Oslo–Amsterdam 
+ Thon Hotel Rosenkrantz*, Bergen + Thon Hotel*, Kirkenes vanaf € 512 € 35 + € 35

Inbegrepen: SAS-vlucht Amsterdam–Oslo–Bergen in de economy-klasse;  
SAS-vlucht Kirkenes–Oslo–Amsterdam in de economy-klasse inclusief de genoemde transfers;  
in de hotels: 2-persoonskamer d/t + ontbijt.

* Heeft u voorkeur voor een ander hotel? Wij adviseren u graag; zie ook pagina 74 en 80.
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CLARION HOTEL ADMIRAL BERGEN

In 1906 gebouwd als pakhuis, is Clarion Admiral nu 
een 1e klas hotel met schitterend uitzicht op de haven. 
Het sfeervolle hotel heeft 211 goed uitgeruste kamers 
d/t met tv, minibar en wifi. De flybus stopt bij het 
hotel. Vanuit het restaurant heeft u fantastisch uit-
zicht op de hanzewijk Bryggen en de berg Fløyen. 
Toeslag voor superiorkamers met uitzicht op de fjord 
en Bryggen.

RADISSON BLU ROYAL HOTEL BRYGGEN BERGEN

Het comfortabele - centraal naast de Hanzewijk 'Bryg-
gen' gelegen - 4-sterrenhotel beschikt over 267 smaak-
vol ingerichte kamers d/t met tv, föhn, wifi en mini-
bar. Er zijn ook kamers voor mindervaliden. Het hotel 
heeft een restaurant met ontbijt buffet en een gezel-
lig à la carte restaurant. Overdekt zwembad met sauna, 
stoombad en fitness studio. De Flybus stopt voor de 
deur.

SCANDIC HOTEL NEPTUN BERGEN

In het Neptun hotel vind je een van de grootste ver-
zamelingen van moderne kunst. Het hotel staat bekend 
om het gourmet-restaurant Lucullus. Bovendien is 
er een bistro en een eigen wijn en champagne bar. 
• 197 Comfortabele kamers d/t met tv, minibar, föhn 
en wifi
• Parkeergarage naast het hotel (niet gratis)
• Treinstation op 500 m. 

THON HOTEL BRISTOL BERGEN

Thon hotel Bristol ligt midden op het Torgallmen-
ningenplein in het centrum van de stad. Ontbijt, 
lunch en diner worden in het naast het hotel gelegen 
Egon Restaurant geserveerd vanaf de receptie bin-
nendoor te bereiken.
• 138 Comfortabele kamers d/t met tv, wifi
• Parkeergarage dichtbij (niet gratis)
• Flybus 100m; treinstation 1 km.

FIRST HOTEL MARIN BERGEN

Dit hotel is centraal gelegen in de historische wijk 
Bryggen, op korte loopafstand van winkels, restau-
rants, de vismarkt en de kabelspoorbaan Fløibanen. 
First Hotel Marin heeft 151 charmante kamers met 
gratis wifi, variërend van standaard tot grote suites, 
waarvan sommige met een prachtig uitzicht over 
Bryggen. Het hotel heeft een eigen restaurant, bar, 
stoombaden, sauna en een fitnessruimte.

THON HOTEL ROSENKRANTZ BERGEN

Thon Hotel Rosenkrantz ligt perfect in het hart van 
de stad, in het unieke Bryggen, dichtbij de Fløibanen 
en de vismarkt. Een afwisselende avondmaaltijd is 
in de kamerprijs inbegrepen (maandag tot donder-
dag buiten de officiële vakanties. 129 kleurrijke, 
comfortabele kamers d/t met minibar en kabel-tv; 
familie-/mindervaliden kamers. Gratis wifi, hotelbio-
scoop en fitness in TIF Vikinghallen.

Prijs per persoon per nacht inclusief ontbijt

1/1–31/12/2017 vanaf € 97

Toeslag 1-pers.kamer € 38 pn

Prijs per persoon per nacht inclusief ontbijt

1/1–31/12/2017 vanaf € 105

Toeslag 1-pers.kamer € 45 pn

Prijs per persoon per nacht inclusief ontbijt

1/1–31/12/2017 vanaf € 83

Toeslag 1-pers.kamer € 46 pn

Prijs per persoon per nacht inclusief ontbijt

1/1–31/12/2017 vanaf € 68

Toeslag 1-pers.kamer € 35 pn

Prijs per persoon per nacht inclusief ontbijt

1/1–31/12/2017 vanaf € 59

Toeslag 1-pers.kamer € 41 pn

Prijs per persoon per nacht inclusief ontbijt

1/1–31/12/2017 vanaf € 79

Toeslag 1-pers.kamer € 36 pn

EEN (PAAR) EXTRA NACHT(EN)

Hotels & excursies
voor- & naprogramma's

VERLENG UW NOORWEGEN-BELEVENIS

Verleng uw Noorwegen-belevenis met het verblijf in een van onze geselecteerde 
hotels. Een (paar) extra nacht(en) in steden als Bergen, Kirkenes, Trondheim, Tromsø 

of Oslo zijn een unieke ervaring en zeer aan te raden.

Verken de unieke en steile bergwereld van 
Fjord-Noorwegen en maak  kennis met één van 
de bijzonderste spoorlijnen van Europa. Voel de 
magie van het fraaie Sognefjord of Hardanger-
fjord. Overnacht in het sneeuwhotel en proef de 

koningskrab, de grootste krab te wereld! Beleef 
een avontuur met husky's, van een unieke hus-
ky-taxi tot een complete safari. Rijdt per sneeuw-
scooter door besneeuwde bossen en over bevro-
ren fjorden en meren. Dit  alles kunt u verwachten 

in onze voor- en naprogramma’s, die de unieke 
Hurtigrutenervaring zelfs nog verlengen! 
Op de volgende pagina's hebben wij de meest 
geliefde, centraal gelegen, hotels in Ålesund, 
Bergen, Bodø, Brønnøysund, Hammerfest, Hon-
ningsvåg, Kirkenes, Kristian sund, Molde, Oslo, 
Svolvær, Tromsø en Trondheim geselecteerd. 
Wij adviseren u graag over alle mogelijkheden: 
023-528 98 56.

NOORWEGEN IN EEN NOTENDOP BERGEN

Per bus, veerboot en trein leidt een van de meest  
geliefde dagexcursies van Noorwegen door een uniek 
landschap. Beleef de  sprookjesachtige fjorden en 
landelijke idylle. Een van de hoogtepunten van de 
dag zal zeker het spectaculaire bergtraject van de 
Flåmbaan zijn. 'Norway in a nutshell' wordt ook van 
Bergen naar Oslo en omgekeerd aangeboden. Afhan-
kelijk van het vaarschema kan een overnachting in 
Bergen vereist zijn. Inbegrepen: bus, veerboot, trein-
reis met zitplaatsreservering (indien vereist) en entree 
spoorwegmuseum Flåm. Vertrek dagelijks; hele jaar; 
duur ca. 9 uur. Code CENN1400; prijs vanaf € 201 pp. 

FLØYEN BERGWANDELING BERGEN

U gaat met de kabelbaan de berg Fløyen op waar u 
met uw berggids een 2 uur durende wandeling (± 5 km) 
maakt. We lopen over goed gemarkeerde wegen 
langs bossen, bergen, idyllische meertjes en genie-
ten van het prachtige uitzicht. Deze rustige wande-
ling is geschikt voor de meeste mensen - alles wat 
je nodig hebt is een paar goede wandelschoenen. 
Inclusief retourticket Fløibanen, wandeling, frisdrank, 
Engels sprekende gids; minimaal 2 deelnemers. Ver-
trek dagelijks om 11:00 uur 20/4–13/9/2017; duur 
ca. 2 uur; Code: CENBGO01; prijs vanaf € 56 pp.

SOGNEFJORD BERGEN

Sognefjord, het langste en diepste fjord van Noor-
wegen, strekt zich uit over 200 km. Dit landschap 
behoort tot de mooiste reisbestemmingen ter wereld. 
De rondreis combineert een boottocht op het Sog-
nefjord met een treinreis over de spectaculaire Flåm-
baan. 'Sognefjord in a nutshell' wordt ook van  Bergen 
naar Oslo en omgekeerd aangeboden. Afhankelijk 
van het vaarschema kan een overnachting in Bergen 
of Oslo vereist zijn. Inbegrepen: boot- en treinreis 
met zitplaatsreservering (indien vereist) en entree 
spoor weg museum Flåm. Vertrek dagelijks 1/5–30/9; 
duur ca. 10 uur. Code CENE1454; prijs vanaf € 234 pp.

SEGWAY TOUR BERGEN

Ontdek Bergen per uiterst wendbare Segway. De tour 
start bij de cruise-terminal (ipv Hurtigruten-termi-
nal), waar u een introductie en training krijgt. We 
brengen een bezoek aan het historische Bryggen, 
de beroemde vismarkt en navigeren door de parken 
en gezellige steegjes. Vanaf Fjellveien hebben we 
een prachtig uitzicht over het centrum en de omlig-
gende gebieden. Inclusief Segwayrit (± 10 km), helm, 
fluorescerend vest en Engelstalige gids. Vertrek dage-
lijks om 10:00, 12:30 & 15:00 uur 1/5–30/9/2017; duur 
ca. 2 uur. Code CENBGO02; prijs vanaf € 87 pp.

HARDANGERFJORD BERGEN

De tocht leidt u langs majestueuze bergen, ruisende 
watervallen en schilderachtige boomgaarden. Aan 
beide oevers van de 179 kilometer lange en circa 
860 meter diepe Hardanger fjord bevinden zich cul-
turele en landschappelijke juwelen. Via Voss en Ulvik 
steken we met de veerboot over naar Eidfjord en 
Norheimsund en bezoeken de beroemde Steinsdals-
fossen waterval. Afhankelijk van het vaarschema kan 
een overnachting in Bergen vereist zijn. Inbegrepen: 
bus, veerboot en treinreis met zitplaatsreservering 
(indien vereist). Vertrek dagelijks 1/5–31/10; duur 
ca. 10 uur. Code CENE1460; prijs vanaf € 209 pp.

CORNELIUS SEAFOOD DINNER + BOOTREIS BERGEN

Op een klein eiland, direct aan zee met spectaculair 
uitzicht, ligt één van de beste visrestaurants van 
Noorwegen. Maak een mooie boottocht en verwen 
uw smaakpapillen met heerlijke dagverse gerechten. 
Het Cornelius Seafood Restaurant is beroemd om 
haar meteorologische vismenu dat wordt bereid door 
innovatieve culinaire technieken en haar passie voor 
de Scandinavische keuken. Inclusief bootreis (2 x 
25 min.) en 3-gangen diner exclusief drank. Vertrek 
dagelijks om 18:00 uur (behalve zondag) 1/5–30/9/2017; 
duur ca. 5 uur. Code CENBGO03; prijs vanaf € 119 pp.
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SCANDIC HOLBERG HOTEL OSLO

Sfeervol middenklasse hotel, centraal in het centrum 
dicht bij de flybus terminal. 133 Comfortabele smaak-
vol ingerichte kamers d/t met tv, föhn en wifi; uitge-
breid ontbijtbuffet. Vele restaurants in de buurt - 
speciale prijs als hotelgast! Gratis fietsen beschikbaar. 
Familiekamers aanwezig. De parkeergarage is tegen-
over het hotel (niet gratis).

THON HOTEL OPERA OSLO

Mooi 1e klasse hotel bij het centraal station en de 
flytogterminal met uitzicht op het Oslo-fjord en de 
nationale opera. Het beschikt over 480 comfortabele 
kamers d/t met gratis wifi. Uitgebreid ontbijtbuffet 
in het à-la-carte-restaurant Scala met mooi uitzicht! 
Perfect hotel als je per vliegtuig in Oslo arriveert en 
de volgende dag per trein doorreist of omgekeerd. 
Er zijn kamers voor mindervaliden. 

Prijs per persoon per nacht inclusief ontbijt

1/1–31/12/2017 vanaf € 58

Toeslag 1-pers.kamer € 49 pn

Prijs per persoon per nacht inclusief ontbijt

1/1–31/12/2017 vanaf € 68

Toeslag 1-pers.kamer € 36 pn

THON HOTEL BRISTOL OSLO

Het elegante Hotel Bristol ligt in het hart van Oslo 
en is een optimaal uitgangspunt om de bezienswaar-
digheden en winkels te bezoeken. Elke kamer is in 
antieke stijl ingericht en voorzien van tv en minibar. 
De Library Bar is al sinds de jaren '20 een populaire 
ontmoetingsplek voor politici, musici en acteurs. 
251 kamers; superieure- en mindervaliden-kamers. 
Gratis wifi; fitnessruimte en sauna.

Prijs per persoon per nacht inclusief ontbijt

1/1–31/12/2017 vanaf € 80

Toeslag 1-pers.kamer € 36 pn

BYGDØY OSLO

Het schiereiland Bygdøy, aan de Oslofjord, ligt vlak 
bij het centrum van Oslo en herbergt een selecte 
groep musea die samen de cultuur, natie, zeevaart-
traditie en ontdekkingsreizen tot onderwerp hebben. 

Het bekendste is het 'Vikingskips huset' Museum waar 
's werelds best bewaarde oude houten Vikingsche-
pen uit de 9e eeuw worden bewaard. De vaartuigen 
Oseberg en Gokstad werden in Vestfold ontdekt, en 
het schip Tune bij Haugen in Tune, Østfold. Ze werden 
gebruikt om de lichamen van hooggeplaatste vikin-

gen te vervoeren op hun laatste reis naar het Wal-
halla. In de graven werden ook sieraden, wapens, 
werktuigen en gereedschappen gevonden. 

In het Frammuseet worden schepen van de beroemde 
Noorse ontdekkingsreizigers tentoongesteld zoals 
het speciaal voor de poolreizen ontworpen zeilschip 
'Fram'. Het werd gebruikt voor 3 poolexpedities van 
de ontdekkingsreizigers Fridtjof Nansens, Otto Sver-
drup en Roald Amundsen. Het moderne Hurtigruten 
expeditieschip ms Fram is hiernaar vernoemd. 

Het Kon-Tiki Museet herbergt het vlot waarmee Thor 
Heyerdahl in 1947 van Peru over de grote oceaan 
naar Polynesië voer (8000 km) en de kwetsbare rie-
ten boot Ra II waarmee hij in 1970 van Marokko over 
de Atlantische oceaan naar Barbados reisde. 

Het Norsk Sjøfartsmuseum richt zich voornamelijk 
op de geschiedenis van de scheepsbouw en de Noorse 
maritieme tradities. Vanaf de kade heeft u een prach-
tig uitzicht op Oslo en de ingang van de fjord. 

Op Bygdøy ligt ook Europa's oudste en grootste open-
luchtmuseum, het Norsk Folkemuseum (Volkscultuur) 
waar meer dan 150 gebouwen uit heel Noorwegen 
zijn verzameld. 

Verder bezienswaardig op Bygdøy zijn het kasteel 
Oscarshall Slott, zomerpaleis Kongsgård, Sjømanns-
kirken, het Hukodden strandpark en het multifunc-
tionele Dronningen gebouw.

SCANDIC HOTEL NIDELVEN TRONDHEIM

Het moderne hotel is idyllisch aan de rivier Nidelva 
gelegen in het centrum van Trondheim, en op loop-
afstand van de bezienswaardigheden, het Centraal 
Station en winkelcentrum Trondheim Solsiden. Het 
Scandic Hotel Nidelven werd door het tijdschrift 
‘Horeca’ uitgeroepen tot beste hotelkeuken van Noor-
wegen en is bekend om zijn excellente ontbijt. Alle 
kamers hebben gratis internettoegang. 

CLARION HOTEL & CONGRES TRONDHEIM

Centraal gelegen modern hotel vlakbij de Hurtigru-
tenhaven met 400 stijlvolle kamers, 2 restaurants 
en gratis wifi. Op de 9e verdieping is een Skybar met 
panoramisch uitzicht. Naast het hotel is Rockheim, 
het nationale pop- en rockmuseum van Noorwegen. 
Het hotel ligt 5 minuten lopen vanaf het centraal 
station en 20 minuten lopen vanaf Nidaros.

Prijs per persoon per nacht inclusief ontbijt

1/1–31/12/2017 vanaf € 74

Toeslag 1-pers.kamer € 57 pn

Prijs per persoon per nacht inclusief ontbijt

1/1–31/12/2017 vanaf € 55

Toeslag 1-pers.kamer € 32 pn

THON HOTEL GILDEVANGEN TRONDHEIM

Thon Hotel Gildevangen is een uit 1908 daterend 
goed middenklasse hotel in het hartje van Trondheim. 
Uitgebreid ontbijtbuffet en op weekdagen is er ’s avond 
ook een souper inclusief voor de gasten. 163 Kamers 
met d/t, telefoon en wifi; nieuwe vleugel: moderne 
kamers. Parkeergelegenheid naast het hotel of bij 
het station (niet gratis). Flybus stopt bij het hotel. 
Het treinstation is op 300 m.

RØROS WERELDERFGOED TRONDHEIM

Maak een kleine omweg op uw route tussen Trond-
heim en Oslo en geniet 3 dagen/2 nachten van het 
unieke - UNESCO werelderfgoed - mijnstadje Røros. 
Het kleurrijke en charmante stadje in het midden 
van Noorwegen is een levend museum waarvan het 
hele centrum - met zijn authentieke houten gebou-
wen - beschermd is. Røros is een artistiek centrum 
waar u veel kunstenaars, gallery's, ambachtelijke 
werkplaatsen, factory outlets, leuke kleine winkeltjes 
en goede restaurants met lokale en seizoensgebon-
den gerechten kunt vinden. Het voormalige mijn-

stadje is omgeven door fantastische natuur met 3 
Nationale Parken en is in ieder seizoen de ideale 
locatie voor outdoor activiteiten zoals tochten per 
honden- of rendier-slede, vissen of paardrijden.
Dag 1: Transfer van de Hurtigruten pier naar het Cen-
traal Station van Trondheim. Geniet van een 2,5 uur 
durende treinreis door de regio Trøndelag. Vanaf Røros 
station is het een korte wandeling naar uw hotel. 
Dag 2: Ontbijt in het hotel en de dag ter vrije beste-
ding. De term "short-distance food" is in Røros ont-
staan en betekent dat de restaurants van de stad 

gebruik maken van lokale producten om hun ver-
rukkelijke gerechten te creëren. 
Dag 3: Ontbijt in het hotel en check-out. Na een korte 
wandeling naar Røros station volgt een treinreis van 
4,5 uur door het prachtige Noorse landschap naar 
het vliegveld of het centraal station van Oslo. 
Vertrek dagelijks 1/4/2017–31/3/2018. 
Inclusief transfers, 2 treinreizen Trondheim–Røros 
en Røros–Oslo in de 2e klasse incl. zitplaatsreserve-
ring en 2 overnachtingen in Røros. 
Code CENROR01; prijs va € 356 pp.

Prijs per persoon per nacht inclusief ontbijt

1/1–31/12/2017 vanaf € 53

Toeslag 1-pers.kamer € 35 pn
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Steden langs de route: 
hotels

In alle 34 havenplaatsen die 
Hurtigruten op haar route bezoekt 
zijn mogelijkheden voor een extra 

overnachting, waaronder de op deze 
pagina genoemde hotels.
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SCANDIC ISHAVSHOTEL TROMSØ

Het hotel bevindt zich centraal in Tromsø, uniek gele-
gen aan de kade en met schitterend uitzicht over de 
haven, de IJszeekathedraal, de Tromsø-brug en Troms-
dalen. De 180 comfortabele kamers d/t voldoen aan 
hoge internationale standaarden en zijn uitgerust 
met douche, föhn, telefoon en internettoegang. Het 
hotel heeft diverse bars en restaurants.

Prijs per persoon per nacht inclusief ontbijt

1/1–31/12/2017 vanaf € 77

Toeslag 1-pers.kamer € 45 pn

CLARION HOTEL THE EDGE TROMSØ

Het nieuwe trendy Clarion Hotel the Edge is aan de 
haven in het gezellige centrum van Tromsø gelegen 
en beschikt over 290 comfortabel uitgeruste kamers 
d/t met meubels in Scandinavisch design. Er is gra-
tis draadloos internet in het hele hotel. Het restaurant 
'Kitchen & Table' biedt een keur aan internationale 
gerechten gecombineerd met lokale ingrediënten.

THON HOTEL NORDLYS BODØ

Modern, middenklasse hotel met 147 comfortabele 
kamers d/t en gratis wifi. Ligging in het centrum van 
Bodø, dichtbij de jachthaven ’Moloen’, winkels, res-
taurants, autoverhuur, treinstation en express-bus 
(1km) naar het vliegveld. Gratis parkeren achter het 
hotel. Ideale uitvalsbasis voor excursies naar Salt-
straumen, Svartisen en het vliegtuigmuseum. 

SCANDIC SEILET MOLDE

Scandic Seilet, in de 'rozenstad’ of 'jazzstad' Molde, 
is een modern hotel in de vorm van een zeil dat zich 
uitstrekt in de Romsdalfjord. 224 Mooie lichte, com-
fortabele kamers d/t, wifi veelal met uitzicht op de 
fjord, ook zijn er suites beschikbaar. ’s Morgens uit-
gebreid ontbijtbuffet en ’s avonds een gevarieerd 
diner/buffet. Zwembad, sauna en fitness studio. 
Loopafstand van het centrum & Hurtigrutenkade.

THON HOTEL BRØNNØYSUND BRØNNØYSUND

Het hotel ligt bij het centrum van Brønnøysund aan 
de ‘Rikskystvei 17’ omringd door sculptuurachtige 
natuur van de bergketen ‘de Zeven Zusters’ en de 
legendarische berg Torghatten. Het hotel beschikt 
over 120 kamers d/t, tv, wifi, en een visspecialitei-
tenrestaurant ‘Scroders Stue’. Grote parkeerplaats 
bij het hotel. Mooie boottochten. 

CLARION BRYGGEN HOTEL ÅLESUND

Een bijzonder 1e klas hotel in de pittoreske haven 
van de Art Nouveau stad. Het interieur van het oor-
spronkelijke pakhuis vertelt de geschiedenis van de 
stokvisindustrie. In de warme en gezellige sfeer van 
de grote lobby/lounge met uitzicht op de haven wordt 
het ontbijtbuffet en op weekdagen een avondsouper 
geserveerd. 85 Comfortabele kamers d/t. Flybus stopt 
voor de deur. Hurtigrutenkade is 10 minuten lopen.

SCANDIC SVOLVÆR SVOLVÆR

Centraal op een eilandje, midden in de haven van 
Svolvær, te bereiken via een smalle brug. Het hotel 
heeft 146 kamers d/t (sommige met balkon) met tv, 
wifi en gratis parkeren. Restaurant & bar in de vorm 
van een boot met schitterend uitzicht over de omge-
ving. Svolvær beschikt ook over een vliegveld. Ide-
aal voor excursies naar Troll fjord, zeearend-safari of 
pittoreske vissersdorpjes. 

THON HOTEL LOFOTEN SVOLVÆR

Aan de haven van het pittoreske Svolvær ligt het 
nieuwe moderne hotel met 161 comfortabele kamers 
d/t met tv, wifi en fitnesscentrum. De meeste kamers 
hebben spectaculair uitzicht op de haven en de mar-
kante berg Svolværgeita. Restaurant 'Bojer' serveert 
lokale specialiteiten. Ideaal voor excursies naar Troll-
fjord, zeearend-safari of pittoreske vissersdorpjes. 

THON HOTEL KRISTIANSUND KRISTIANSUND

Schitterend gelegen op het eiland Innlandet, tegen-
over het stadscentrum, met magnifiek uitzicht. Het 
moderne hotel was ooit een Klipvisdok uit 1915. Er 
zijn 98 hotelkamers d/t en gratis wifi, de meeste met 
uitzicht op zee; 2 minder valide kamers en 26 fami-
liekamers. Flybuss naar vliegveld stopt bij het hotel
20 min. loopafstand naar centrum of 5 minuten met 
de veerboot door de baai. 

SCANDIC BRYGGEN HONNINGSVÅG

Ligging in het centrum van idyllisch Honningsvåg, 
dicht bij de (Hurtigruten) haven, winkels en restau-
rants. Sfeervol ingericht hotel met mooi uitzicht, 174 
comfortabele kamers d/t, tv, telefoon en gratis par-
keren. Finnmarksvidda/Barentszzee specialiteiten 
restaurant. Een excursie door de spectaculaire natuur 
naar de 35 km verder gelegen wereldberoemde 
Noordkaap is een must! 

THON HOTEL POLAR TROMSØ

Modern, centraal gelegen hotel dichtbij Storgata, 
de belangrijkste winkelstraat van Tromsø. Het hotel 
heeft 130 stijlvolle, lichte kamers d/t met tv, minibar 
en wifi (4 familiekamers). Actieve receptie assisteert 
met reservering excursies etc. Restaurants, bars, 
bezienswaardigheden, ferry, Hurtigruten, flybus en 
openbaar vervoer op 100 meter afstand. Polaria, Polar 
museum en IJszeekathedraal.

Prijs per persoon per nacht inclusief ontbijt

1/1–31/12/2017 vanaf € 68

Toeslag 1-pers.kamer € 38 pn

Prijs per persoon per nacht inclusief ontbijt

1/1–31/12/2017 vanaf € 56

Toeslag 1-pers.kamer € 35 pn

Prijs per persoon per nacht inclusief ontbijt

1/1–31/12/2017 vanaf € 62

Toeslag 1-pers.kamer € 46 pn

Prijs per persoon per nacht inclusief ontbijt

1/1–31/12/2017 vanaf € 70

Toeslag 1-pers.kamer € 35 pn

Prijs per persoon per nacht inclusief ontbijt

1/1–31/12/2017 vanaf € 77

Toeslag 1-pers.kamer € 51 pn

Prijs per persoon per nacht inclusief ontbijt

1/1–31/12/2017 vanaf € 78

Toeslag 1-pers.kamer € 56 pn

Prijs per persoon per nacht inclusief ontbijt

1/1–31/12/2017 vanaf € 59

Toeslag 1-pers.kamer € 41 pn

Prijs per persoon per nacht inclusief ontbijt

1/1–31/12/2017 vanaf € 52

Toeslag 1-pers.kamer € 35 pn

Prijs per persoon per nacht inclusief ontbijt

1/1–31/12/2017 vanaf € 85

Toeslag 1-pers.kamer € 81 pn

Prijs per persoon per nacht inclusief ontbijt

1/1–31/12/2017 vanaf € 60

Toeslag 1-pers.kamer € 35 pn

TROMSØ & SOMMARØY TROMSØ

Combineer uw bezoek aan Tromsø met een excursie 
naar het prachtige Sommarøy. Dag 1: U verblijft in 
Radisson Blu Hotel. Dag 2: Geniet van de Arctische 
zee/berg land schappen, lunch in Sommarøy Arctic 
Hotel en wandeling naar uitzichtpunt Hillesøy. Over-
nachting in Tromsø. Dag 3: Geniet van het ontbijt in 
het hotel. Inclusief 2 overnachtingen met ontbijt, 
dagtour naar Sommarøy met vervoer, lunch en Engels-
talige reisleiding. Exclusief diner en lunch op 1e en 
3e dag. Minimaal 2 deelnemers. Vertrek dagelijks 
1/5–15/9/2017. Code CENTOS10HOT; prijs va € 513 pp.

SAMI LAVVO & RENDIERSLEDE TROMSØ

Een tweedaags Noorderlicht avontuur in Noors 
Lapland met overnachting in een traditionele Sámi-
lavvo en een tocht per rendierslee - de oudste vorm 
van transport. 

Dag 1: Om 18:00 uur transfer vanaf het Radisson Blu 
Hotel naar het noordelijke deel van het eiland Kvaløya 
met uitstekende omstandigheden voor het Noor-
derlicht. Diner en overnachting op rendierhuiden 
- in speciale winterbestendige geïsoleerde slaap-
zakken - in de Sámi-lavvo onder de Arctische hemel. 

Dag 2: Na het ontbijt volgt de terugreis naar Tromsø. 
Vertrek dagelijks 1/11/2017–31/3/2018. 
Inclusief transfers, overnachting in een lavvo met 
geïsoleerde slaapzak, diner en ontbijt, rendiersle-
detocht en warme kleding. 
Minimaal 2 deelnemers. 
Code CENTOS9
Prijs vanaf € 438 pp.
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THON HOTEL KIRKENES

Het in mei 2010 geopende Thon Hotel Kirkenes ligt 
direct aan de kade in het stadscentrum - met schit-
terend uitzicht op de Barentszzee. De Hurtigruten 
aanlegsteiger ligt op 15 minuten loopafstand. Het 
moderne hotel heeft 143 comfortabele kamers d/t, 
met tv, telefoon en gratis wifi. Het sfeervolle à-la-car-
te-restaurant - met groot terras - serveert een keur 
aan lokale en internationale specialiteiten.

Prijs per persoon per nacht inclusief ontbijt

1/1–31/12/2017 vanaf € 66

Toeslag 1-pers.kamer € 35 pn

PER HUSKY NAAR HET SNEEUWHOTEL KIRKENES

EEN ECHTE 'MUST'! 
Deze transfer van de luchthaven naar het hotel is 
wereldnieuws geweest. Terwijl u uit het vliegtuig stapt, 
staan de husky's te wachten om u per slede naar het 
bekende Kirkenes sneeuwhotel te vervoeren. In het 
met sneeuw bedekte landschap van Noord Noorwe-
gen wordt de hondenslee sinds mensenheugenis als 
efficiënt vervoermiddel beschouwd. Het is daarom 
niet zo verwonderlijk dat een transfer per honden-taxi 
werd geïntroduceerd om klanten van Noorwegen's 
meest noordelijke luchthaven naar het sneeuwhotel 

te brengen. Iedere slede neemt maximaal 2 passa-
giers mee. Als er sprake is van een grotere groep, dan 
stuurt het sneeuwhotel meerdere husky teams. Op 
het vliegveld ontvangt u de juiste beschermende 
kleding en uw bagage wordt per minibus vervoerd. 
Deze transfer kan worden gereserveerd voor vluchten 
met een aankomsttijd tussen 11:00 en 15:00 uur. 

Prijs: € 371 per persoon
Minimaal 2 personen. 
Duur: ongeveer 45 minuten

KONINGSKRAB-SAFARI IN DE WINTER KIRKENES

Unieke belevenis per sneeuwscooter naar een tra-
ditionele vissershut waar u een gat in het ijs zaagt 
en uw geluk beproeft in het vangen van koningskrab, 
die een spanwijdte van maar liefst 2 meter kunnen 
bereiken en tot wel 15 kilo wegen. Na uw terugreis 
wordt de krab bereid en opgediend; een ware konink-
lijke maaltijd! Inclusief transfer, de bijbehorende 
uitrusting, koningskrab-maaltijd en Engelstalige 
reisleiding. Minimum aantal deelnemers: 2 personen. 
Vertrek: dagelijks om 09:30 uur en om 13:00 uur 
1/1–20/4/2017 + 1/12–31/3/2018. Duur: 3–4 uur. 
Code CENKKN010; prijs vanaf € 196 pp.

ZOMER IN HET NOORDEN KIRKENES

2 dagen/1 nacht: 's Ochtends transfer en rond het 
middaguur met de RIB boot naar de beste visgebie-
den in de Barentszzee waar we de enorme konings-
krabben omhoog trekken. Uw eigen vangst wordt 
tijdens een late lunch geserveerd! 's Avonds een 
3-gangen diner, een begeleide avondwandeling en 
overnachting in een gezellige Gamme hut met pano-
ramisch uitzicht. Inclusief transfers, RIB-excursie en 
uitrusting, 1 overnachting in Gamme Cabins incl. 
ontbijt, koningskrab-lunch, diner en Engelstalige 
gids. Minimaal 2 deelnemers. Vertrek dagelijks 1/5–
30/11/2017. Code CENKKN013; prijs vanaf € 442 pp.

HUSKY TOUR KIRKENES

Vanaf uw hotel is het een korte rit naar het husky 
verblijf waar u kennis maakt met uw husky-team en 
zich kunt voorbereiden met geschikte 'Arctic kleding'. 
De tocht van ongeveer 30 kilometer leidt u oostwaarts 
door één van Europa's laatst resterende wildernis-
gebieden. We volgen deels dezelfde route als de 
beroemde 'Finnmark Dog Race Track'. Onderweg is 
er een stop voor een snack en interessante informa-
tie, voordat u bij het wildernis-kamp aankomt waar 
u kunt genieten van de unieke rust en stilte die u 
nergens anders vindt. De husky's worden gevoed 
en klaargemaakt voor hun welverdiende nachtrust. 

De verse dagvangst met de beroemde koningskrab, 
wordt 's avonds geserveerd. Na een 'wildernis douche' 
(rollen in de sneeuw) volgt een warme sauna en 
overnachting in één van de gezellige kamers. Na 
het ontbijt voor de honden en uw eigen Noorse ont-
bijt is het husky-team inmiddels voorbereid op de 
terugtocht naar het 'Gabba' restaurant. Na de lunch 
is er een transfer naar het hotel in Kirkenes. 

Prijs: op aanvraag
Periode: 5/1–15/4/2017, vertrektijd: 12:00 uur
Minimum aantal personen: 2; leeftijd: +18 jaar
Duur: 2 dagen (1 nacht)

Geschikte winterkleding is inbegrepen, maar wij 
adviseren daarnaast (wollen) laagjes kleding. Tijdens 
de tour mag u uitsluitend een kleine tas of rugzak 
met persoonlijke bezittingen meenemen. U dient 
voor deze tour over een goede fysieke conditie en 
een geldige (wintersport) reisverzekering te beschik-
ken. Als gevolg van weersomstandigheden kan het 
programma worden gewijzigd/aangepast. 

SNEEUWSCOOTERSAFARI KIRKENES

Uw reisleider haalt u rond middernacht op bij het 
hotel in Kirkenes. U bent inmiddels voorzien van 
geschikte warme kleding en daarmee klaar voor de 
nachtelijke tocht per sneeuwscooter. Tijdens deze 
safari rijdt u ongeveer 85 kilometer per sneeuwscoo-
ter over bevroren fjorden, door besneeuwde bossen 
en over een bevroren meer richting Svanvik, gelegen 
in het Pasvik dal. Hier ervaart u de ultieme wildernis! 
Gedurende de Arctische winter zijn de dagen kort, 
maar zijn de lange avonden gezellig! Het diner is 
samengesteld uit de kwalitatief hoogstaande lokale 

ingrediënten. Na het ontbijt vervolgen we onze tocht 
per sneeuwscooter langs de Russische grens. De tour 
eindigt weer bij het sneeuwhotel in Kirkenes. Terwijl 
u geniet van het prachtige uitzicht over de fjord, 
wordt in restaurant 'Gabba' de lunch geserveerd. 
Onze sneeuwscooters zijn van zeer goede kwaliteit 
en ongeacht uw rij-ervaring, zult u ongetwijfeld 
genieten van deze winterse belevenis. Veiligheid is 
overigens onze eerste prioriteit. 

Prijs: op aanvraag; Periode: 5/1–15/4/2017
Minimum leeftijd: 18 jaar; minimum aantal pers: 2
Vertrektijd: 12:00 uur; duur: 2 dagen (1 nacht)

U dient te beschikken over een goede fysieke con-
ditie, een geldig rijbewijs en een geldige reisverze-
kering. Als gevolg van weersomstandigheden kan 
het programma worden gewijzigd/aangepast. De 
tour is gebaseerd op 2 personen per sneeuwscooter. 
Inbegrepen: 2 lunches, 1 diner, 1 ontbijt, winterkle-
ding (winter-overall, snowboots, wollen sokken, 
bivakmuts, handschoenen en een helm).

HET SNEEUWHOTEL KIRKENES

U beleeft tijdens deze excursie een wel heel bijzon-
dere Arctische ervaring: een overnachting in het 
bekende Sneeuwhotel van Kirkenes. De gehele hotel-
constructie wordt ieder jaar opnieuw compleet opge-
bouwd uit ijsblokken en sneeuw. Het avontuur begint 
al met een gratis drankje aan de Arctic sneeuwbar: 
"On the rocks?" of "...alleen als 'ie ijs en ijskoud is". 
U slaapt in verlichte sneeuwsuites, omgeven door 
decoratieve ijssculpturen. Het klinkt misschien koud, 
maar het dikke warme beddengoed zal u comforta-
bel verwarmen en ook de ultieme stilte van de Arc-
tische nacht zal uw nachtrust absoluut ten goede 

komen. Het ontbijt en diner wordt in het nabijgele-
gen restaurant geserveerd. U kunt dit avontuur uit-
breiden met optioneel te boeken excursies zoals de 
trugertocht op sneeuwschoenen, een rit per sneeuw-
scooter of een honden-sledetocht. Inclusief over-
nachting in het  sneeuwhotel op basis van halfpen-
sion (ontbijt & diner), de bijbehorende uitrusting en 
transfer naar het sneeuwhotel v.v. Vertrek dagelijks 
1/4–19/4/2017 + 20/12–31/3/2018. Code CENKKN1; 
prijs vanaf € 319 pp.

EEN SPECIALE NACHT IN 'GAMME HUT' KIRKENES

Onze prachtig ontworpen houten hutten, 'Gamme' 
hutten genaamd, zijn gedurende het hele jaar voor 
een overnachting beschikbaar. Dit is voor u dé gele-
genheid om een Finnmarkse traditie te beleven. Tij-
dens het eenvoudige leven in de hut, wordt u één 
met de natuur. In de winter, als de hutten met sneeuw 
zijn bedekt, zijn het net iglo's. Tijdens de zomermaan-
den, als u geniet van 24 uur daglicht per etmaal, kunt 
u op kabeljauw vissen in de nabijgelegen fjord of op 
zoek gaan naar bessen en champignons in de omlig-
gende bergen. De hutten zijn uitgerust met een lits 
jumeaux en douche/toilet. Ze beschikken over prach-

tig ontworpen design vensters, perfect om een glimp 
van het Noorderlicht op te vangen of het zeldzame 
en bijzondere vogelbestand te bewonderen.
Dag 1: U wordt om 09:00 uur bij het Hurtigruten schip 
opgehaald, of om 13:00/17:00 uur bij het Thon of 
Scandic Hotel. Na het inchecken heeft u tijd om de 
omgeving te verkennen. Indien gewenst kunt u ook 
gebruik maken van de sauna. Diner wordt geserveerd 
in ons gerenoveerde restaurant 'Låven', gelegen op 
50 meter afstand van de hutten. Hier krijgt u een 
3-gangen-menu aangeboden, samengesteld uit 
lokale culinaire lekkernijen. Heeft u vragen over het 

gebied of het leven boven de poolcirkel, het perso-
neel staat geheel tot uw beschikking. 
Dag 2: Het ontbijtbuffet wordt geserveerd in 'Låven' 
restaurant. Om 09:00 is er een transfer naar het Thon 
Hotel, Scandic Hotel of de Hurtigruten kade. U kunt 
uw verblijf ook verlengen, om zodoende van alle 
aangeboden activiteiten optimaal gebruik te maken. 

Prijs: € 256 per persoon; Boekingscode CENKKN2
Periode: het gehele jaar; minimaal 2 deelnemers
Inbegrepen: Diner, ontbijt en verblijf in uw hut.
Inchecken rond 15:00 uur en uitchecken rond 12:00.
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10 CULTUUR REIZEN MET MS TROLLFJORD OF MS FINNMARKEN

Cultuur, kunst & muziek
Ontdek de cultuur langs de Noorse kust

Welkom op de tien speciale culturele afvaarten langs de adembenemende kust 
waarbij het accent zal liggen op de muziek, kunst en geschiedenis van Noorwegen. 

Op deze unieke reizen bieden wij u inzicht in de authentieke Noorse cultuur met veel 
activiteiten aan boord en speciale inbegrepen excursies.

Zowel in de lente als in de herfst bieden wij 
met de twee moderne schepen ms Trollfjord en 
ms Finnmarken 10 culturele afvaarten. U ervaart 
de Noorse cultuur op zijn best als de kust in de 
lente na een lange winter ontwaakt of tijdens 
de goudkleurige herfst als de dagen weer korter 
worden. Op uw reis langs de kust kunt u deel-
nemen aan verschillende spannende culturele 
activiteiten, zowel aan boord van de schepen 
als aan wal. Sommige van onze concerten zul-
len worden uitgevoerd in een ongebruikelijke 
omgeving zoals de opera-aria's in een oude 
industriële mijn of een concert uitgevoerd in 
de tank van een oude vis-olie fabriek. Er zul-
len bezoeken worden gebracht aan fascine-
rende kerken, waaronder de prachtige stenen 
kerk in Ålesund, de Arctische ijszeekathedraal 
in Tromsø, de Nidaros-kathedraal in Trondheim 
en Noorwegens noordelijkste middeleeuwse ste-
nen kerk in Trondenes. 

De gevarieerde mix aan activiteiten die we aan 
boord organiseren zullen al uw zintuigen prik-
kelen door lezingen, concerten en proeverijen 
van heerlijke specialiteiten die afkomstig zijn 
uit de gebieden die we bezoeken.

Noordwaarts
BERGEN–TRONDHEIM 
	Bergen, voor de afvaart: optioneel  

piano concert 'Grieg at Trollhaugen'.
	Ålesund, optioneel orgelconcert in de 

prachtige stenen kerk van Ålesund.
	Lezing 'Noorse cultuur' aan boord.
	Optionele excursie 'Norwegian Classic 

Art' in Trondheim inclusief bezoek  
aan het Ringve Museum en  
de Nidaros Dom.

TRONDHEIM–BODØ
	 Inclusief een presentatie aan boord met 

als thema de interessante 'Noorse sagen 
en legenden'.

	Optionele uitvoering van een concert in 
het culturele centrum van Bodø: Stormen.

	 Inclusief een begeleide kunstroute aan 
boord.

BODØ–TROMSØ
	 Inclusief een concert aan boord tijdens 

de oversteek van de Vestfjord.
	 Inclusief een lezing op het dek over het 

omliggende landschap met haar beziens-
waardigheden en kennismaking met de 
lokale producten tijdens een tongstre-
lende proeverij.

	 Inclusief presentatie over de Arctische en 
polaire geschiedenis.

	Optioneel kunt u de Internationaal 
vermaarde art gallery met moderne 
hedendaagse kunst in de vroegere 
kaviaarfabriek 'Kavi Fac Ory' in 
Henningsvær bezoeken.

TROMSØ–MEHAMN
	 Inclusief presentatie aan boord over de 

Sámi cultuur van Noors Lapland.

MEHAMN–KIRKENES
	 Inclusief een lezing aan dek over het 

omliggende landschap met haar beziens-
waardigheden en kennismaking met de 
lokale producten tijdens een proeverij.

	Optioneel ochtendconcert in de 
'Andersgrotta' grot in Kirkenes die in de 
Tweede Wereldoorlog door de lokale 
bevolking als schuilkelder werd gebruikt.

Zuidwaarts
KIRKENES–BERLEVÅG
	 Inclusief presentatie aan boord over het 

beroemde heksenproces van 1662 in 
Vardø tegen 30 jonge vrouwen die een 
verbond met de duivel zouden hebben 
gesloten. 

	Optionele excursie naar het 'Heksen-
monument' in Vardø

	 Inclusief een lezing op het dek over het 
omliggende landschap met haar beziens-
waardigheden en kennismaking met de 
lokale producten tijdens een tongstre-
lende proeverij.

HONNINGSVÅG–TROMSØ
	 Inclusief presentatie aan boord over 

typisch Noorse tradities.
	Optionele excursie 'Middernachtcon-

cert' in de IJszeekathedraal van Tromsø. 
Zie excursie 8C op pagina 124.

	 Inclusief een lezing op het dek over het 
omliggende landschap met haar beziens-
waardigheden en kennismaking met de 
lokale producten tijdens een tongstre-
lende proeverij.

TROMSØ–SVOLVÆR
	Optionele excursie 'Art, music & history' 

in Harstad.
	Optioneel concert in de tank van een 

oude visfabriek op Vesterålen. 
	Optionele excursie 'Classic art' op de 

Lofoten.
	 Inclusief een lezing op het dek over het 

omliggende landschap met haar beziens-
waardigheden en kennismaking met de 
lokale producten tijdens een proeverij.

TRONDHEIM–BERGEN
	 Inclusief een lezing aan boord over de 

impact die de visindustrie op de Noorse 
geschiedenis heeft gehad - en nog heeft.

	 Inclusief een Opera concert in de onder-
grondse zaal - bij het verlichte kristalhel-
dere meer - van de actieve marmer- en 
kalksteenmijn van Bergtatt, in de bergen 
halverwege Kristiansund en Molde. 

	 Inclusief een concert aan boord met uit-
voeringen van werken van de beroemd-
ste Noorse componist Edvard Grieg, zoals 
het 'Pianoconcert in a mineur', de 'Lyri-
sche Stukken' voor piano, de 'Liederen' 
en uiteraard de 'Peer Gynt-suite'. 

Bovendien kunt u naast deze activiteiten ook 
de 'standaard' excursies boeken die we in 
de lente en de herfst aanbieden. Zie pagina 
114–127 en het actuele aanbod op onze website:  
www.norske.nl/aanbiedingen. 

Cultuur, kunst & muziek

10 culturele reizen

Hurtigruten: Bergen–Kirkenes–Bergen

ms Trollford - Lente: 1/4 & 12/4/2017  
Herfst: 16/10, 27/10 & 7/11/2017

ms Finnmarken - Lente: 18/4 & 29/4/2017  
Herfst: 11/10, 22/10 & 2/11/2017

vanaf € 1.148 pp

Inclusief genoemde 'inclusieve activiteiten' en de 12-daagse 
Hurtigrutenreis Bergen–Kirkenes–Bergen (11 nachten) op 
basis van volpension aan boord in een 2-persoons 
binnenhut categorie I. Hurtigruten werkt met flexibele 
tarieven! Toeslagen voor 1-persoonsgebruik op aanvraag.

In het overzicht genoemde optionele excursies: € 200.

Het op deze pagina's beschreven programma-overzicht is onder 
voorbehoud van wijzigingen.

Exclusief Vliegreis Amsterdam–Bergen vv (zie arrange-
menten op pag. 70), optionele excursies en verzekeringen.

MEER INFORMATIE? www.norske.nl/hurtigruten
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12-DAAGSE ASTRONOMIE-REIS

Sterrenkundig avontuur
Noorderlicht & Noorse sterrenhemel

Laat u tijdens de heldere poolnachten betoveren door de Noorse sterrenhemel  
en het fascinerende noorderlicht. Onze 6 thema-afvaarten zijn precies op de 

ideale fasen van de maan afgestemd en worden begeleid door de gerenommeerde 
Britse astronomen Dr. John Mason en Ian Ridpath. 

1e DAG: BERGEN
Na inscheping op het moderne en comfortabele 
ms Trollfjord of ms Finnmarken maakt u kennis 
met uw medereizigers en met één van de gere-
nommeerde Britse astronomen. Dr. John Mason 
of Ian Ridpath zullen om beurten uw 12-daagse 
sterrenkundig avontuur begeleiden met lezin-
gen en speciale excursies. Zodra de kapitein 
om 22:30 uur het sein 'trossen los' geeft en uw 
schip de verlichting van de stad afzwakt voor 
het donkere decor van de heldere poolnacht, 
begint uw astronomische avontuur.

IN DE BAN VAN DE STERRENHEMEL
Onze astronomen zullen u als eerste over de 
zichtbare sterren als navigatiemiddel vertellen 
zodat u zich de komende dagen kunt laten lei-
den door de sterrenhemel. Hiermee treedt u in 
het kielzog van de eerste Hurtigruten kapitein 

Richard With en de beroemde Noorse ontdek-
kingsreizigers. De met sneeuw bedekte bergen 
en spectaculaire winterlandschappen bieden 
een adembenemend decor voor het verbazing-
wekkende fenomeen van het noorderlicht dat, 
hoe verder we noordwaarts reizen, met steeds 
grotere kans te bewonderen zal zijn! Aan dek 
van onze schepen kunt u het magische en fas-
cinerende kleurenspel van het Aurora Borealis 
verschijnsel optimaal aanschouwen. Onze astro-
nomen zullen u precies kunnen uitleggen hoe 
dit verschijnsel ontstaat maar ook hoe u dit het 
mooist kunt fotograferen of filmen. Verheug u 
op lezingen en laat u astronomisch inspireren 
door gezamenlijke observaties van de sterren-
hemel. Onze expert zal uw reis van start tot finish 
begeleiden en naast zijn astronomische kennis 
ook veel waardevolle informatie over het land 
en de mensen met u delen.

2e-5e DAG: ÅLESUND–TROMSØ
We volgen het programma van dag tot dag zoals 
op pagina 36-44 van deze gids beschreven met 
interessante excursie mogelijkheden in Ålesund, 
Trondheim, Bodø en Svolvær. Bij aankomst in 
Tromsø neemt onze expert u 's middags mee op 
een bijzondere excursie naar het Science Cen-
ter met planetarium waar op de enorme koepel 
een prachtige voorstelling over het heelal en 
met name het magische noorderlicht fenomeen 
Aurora Borealis zal worden geprojecteerd. In 
het Science Center kunt u op een interactieve 
manier van alles leren over de noordelijke pool-
gebieden zoals klimaat, weer, energie en milieu. 

5e-7e DAG: TROMSØ–KIRKENES
Vanaf Tromsø varen we verder noordwaarts langs 
de karakteristieke Noorse fjordenkust naar Kir-
kenes aan de Russische grens zoals beschre-
ven op pagina 44-48 met interessante excursie 
mogelijkheden in Honningsvåg waar we een 
bezoek aan de Noordkaap van harte aanraden, 
Kjøllefjord en Kirkenes.

7e-12e DAG: KIRKENES–BERGEN
Na alle mogelijke avonturen tijdens de lange 
stop in Kirkenes zet het schip rond het middag-
uur de koers weer zuidwaarts voor de 6-daagse 
reis langs 34 verschillende havenplaatsen naar 
Bergen. Zie het uitvoerige Hurtigruten reispro-
gramma van dag tot dag in deze gids op pagina 
48-58 met leuke en interessante excursie moge-
lijkheden in Mehamn, Honningsvåg, Hammer-
fest, Tromsø, Harstad, Svolvær (de betoverende 

eilandengroepen Vesterålen en Lofoten), 
Sandness jøen, Brønnøy sund, Kroningsstad 
Trondheim met haar middeleeuwse Nidaros-
dom en Kristiansund. U passeert de poolcirkel 
bij 66° en 33'N met tradities en delicatessen 
aan dek nemen we hier afscheid van het noord-
poolgebied. Hierna volgt het deel van de kust 
dat is omgeven door sagen en legenden. Eén 
ervan gaat over de bergketen 'De Zeven Zusters', 
een andere over de berg 'Torghatten', waar-
van het gat in het midden afkomstig zou zijn 
van 'de pijl van Hestmannen'. De Vega Archi-
pel behoort tot de werelderfgoed van UNESCO. 
Op de 12e dag komen we om 14.30 uur in Ber-
gen aan waarna u nog volop gelegenheid heeft 
om deze prachtige stad te bezichtigen. Bezoek 
Bryggen met de oude koopmanshuizen langs 
de haven, maak een tocht met de Fløienbaan 
en geniet van het fascinerende uitzicht vanaf 
de top. In de buitenwijk vindt u de Fantoft Stav-
kerk en Troldhaugen: het huis van de Noorse 
componist Edvard Grieg, dat nu als museum is 
ingericht. Als u terug naar huis vliegt, neemt u 
de prachtigste herinneringen, unieke indruk-
ken en nieuw verworven kennis uit het rijk van 
de sterren en het noorderlicht mee.

Dr. John Mason, MBE
Uw astronoom op de afvaarten van 7/11/2017, 
12/1 en 8/3/2018 met ms Trollfjord.

"An Applied Physicist, Dr. John Mason’s main 
interests are Astronomy,  Astrophysics and Space 
Technology. He is Principal Lecturer at the South 
Downs Planetarium in Chichester, has been a 
Fellow of the Royal Astronomical Society since 
1976, and is a full member of the International 
Astronomical Union."

Ian Ridpath
Uw astronoom op de afvaart van 13/11/2017 met 
ms Finnmarken en de afvaarten van 16/10/2017 
en 14/3/2018 met ms Trollfjord.

"Ian Ridpath is a full time writer and broadcas-
ter on Astronomy and previously worked at the 
University of London Observatory. He is a Fellow 
of the Royal Astronomical Society, a member of 
the Society of Authors and of the Association of 
British Science Writers. He is also the Editor of 
the Oxford Dictionary of Astronomy and Nor-
ton’s Star Atlas."

Sterrenkundig avontuur

6 door gerenommeerde astronomen 
begeleidde reizen

Hurtigruten: Bergen–Kirkenes–Bergen

ms Trollford - 16/10, 7/11/2017, 
12/1, 14/2 & 8/3/2018

ms Finnmarken - 13/11/2017

vanaf € 1.692 pp

Inclusief beschreven activiteiten en de 12-daagse Hurtigru-
tenreis Bergen–Kirkenes–Bergen (11 nachten) op basis van 
volpension aan boord in een 2-persoons binnenhut cate-
gorie I. Hurtigruten werkt met flexibele tarieven! Toeslagen 
voor 1-persoonsgebruik op aanvraag.

Het op deze pagina's beschreven programma-overzicht is onder 
voorbehoud van wijzigingen.

Exclusief Vliegreis Amsterdam–Bergen vv (zie arrange-
menten op pag. 70), optionele excursies en verzekeringen.

MEER INFORMATIE? www.norske.nl/hurtigruten
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THEMA-REIS MET OPTIONELE VERLENGING IN OSLO

Reis van de Vikingen
Bekwame dichters en meedogenloze strijders

Neem deel aan deze - door een deskundige gids begeleidde - ontdekkingstocht door 
de rijke geschiedenis en cultuur van het machtige koninkrijk der Vikingen. Leer over 
deze fascinerende mensen, hun rijk en hun nalatenschap, door lezingen met thema's 

als 'Who were the Vikings?', 'Viking Treasures' en 'The coastal voyages of Ottar'.

Waarschijnlijk denkt u bij 'Vikingen' niet direct 
aan hun poëzie, vertel- of houtsnijkunst maar 
eerder aan mannen met gehoornde helmen die 
uit schedels dronken, hun wrede reputatie en 
de flexibele langschepen. Piraten die plunder-
den en moordden en de bevolking langs de hele 
Europese kust schrik aanjoegen. 
Maar de Vikingen waren vooral bekwame han-
delslieden, goede bestuurders, en zeer vak-
kundige hout- en metaalbewerkers, die schit-
terende juwelen en kunstvoorwerpen maakten 
die tot op de dag van vandaag bewaard zijn 
gebleven. Hun vertelkunst was ongeëvenaard 
en hun Sagen fascineren nog steeds grote groe-
pen overal ter wereld. 

1e DAG: BERGEN
Na inscheping op het moderne en comforta-
bele ms Richard With maakt u kennis met uw 
mede reizigers en met uw reisleider die u op uw 

12-daagse viking-avontuur zal begeleiden met 
lezingen en speciale excursies. Zodra de kapitein 
om 20:00 uur het sein 'trossen los' geeft, begint 
uw avontuur 'in het kielzog van de Vikingen'.

2e-3e DAG: ÅLESUND–TRONDHEIM
We volgen het programma van dag tot dag zoals 
op pagina 36-40 van deze gids beschreven met 
interessante excursie mogelijkheden in Åles-
und en de voormalige Viking hoofdstad Trond-
heim. Vikingkoning Olav Tryggvason noemde 
Trondheim in 997 na Chr. 'Kaupangen', dat 'han-
delsplaats' betekend. De beroemde viking/ont-
dekkingsreiziger Leif Eriksson, zoon van Erik de 
Rode, leefde rond 1000 in Trondheim als militair 
vazal van Koning Olav. Vlak bij de aanlegplaats 
van de cruiseschepen staat een standbeeld van 
Leif Eriksson. Later werd de naam van de stad 
'Nidaros' en - als zetel van de koning - hoofd-
stad van Noorwegen (tot 1217).

3e-4e DAG: TRONDHEIM–SVOLVÆR
Vanaf Trondheim varen we verder noordwaarts 
langs de karakteristieke Noorse fjordenkust naar 
Bodø en steken dan de zee over richting de Lofo-
ten eilandengroep, zoals beschreven op pagina 
40-42. Langzaam doemen de majestueuze top-
pen van de enorme 'Lofotenmuur' op en leggen 
we aan in Stamsund. Per bus gaan we vervolgens 
naar het Lofotr Vikingmuseum in Borg. Hier kunt 
u zien hoe het dagelijks leven van de Vikingen 
er duizend jaar geleden uitzag. Lees alles over 
deze interessante excursie (inclusief in deze 
reis) op pagina 119. Hoe presteerde zo'n klein 
en verspreid volkje het toch om zoveel land te 
veroveren? De Noorse Vikingen waren moedig, 
gewiekst, en hadden een fatalistische kijk op het 
leven waardoor ze van nature veel risico namen. 
Vikingen die aan land gingen om in groepsver-
band een plundering uit te voeren, waren zeer 
goed in het opvangen van verliezen, of het nu 
tijdens de gevaarlijke zeereis gebeurde, of op 
het slagveld. De moed van de Vikingen komt 
ook terug in hun duistere humor, wat regelmatig 
terugkomt in hun sagen. In staat zijn de dood uit 
te lachen, en gevaar gewoon volledig te nege-
ren is wat hen mogelijk zo veerkrachtig in de 
strijd maakte, en hen in staat stelde om lange 
zeereizen te maken. Vaak over onbekende oce-
anen naar verre landen. Een van de kenmerken 
van Oudnoorse poëzie, legendes en sagen is de 
galgenhumor. Meestal werd het als een slecht 
voorteken gezien als iemand een grapje maakte 
in een saga, en in de verhalen zitten dan ook 
meer grappen dan je zou denken.

4e-7e DAG: SVOLVÆR–KIRKENES
Na uw bezoek aan het Lofotr Vikingmuseum gaat 
u per bus naar Svolvær waar het ms Richard With 
al ligt te wachten en varen we verder noord-
waarts langs de karakteristieke Noorse fjorden-
kust naar Kirkenes aan de Russische grens zoals 
beschreven op pagina 44-48 met interessante 
excursie mogelijkheden in Tromsø, Honnings-
våg (waar we een bezoek aan de Noordkaap 
van harte aanraden), Kjøllefjord en Kirkenes.

7e-12e DAG: KIRKENES–BERGEN
Na alle mogelijke avonturen tijdens de lange 
stop in Kirkenes zet het schip rond het middag-
uur de koers weer zuidwaarts voor de 6-daagse 
reis langs 34 verschillende havenplaatsen naar 
Bergen. Zie het uitvoerige Hurtigruten reispro-
gramma van dag tot dag in deze gids op pagina 
48-58 met leuke en interessante excursie moge-
lijkheden in Mehamn, Honningsvåg, Hammer-
fest, Tromsø, Harstad, Svolvær (de betoverende 
eilandengroepen Vesterålen en Lofoten), 
Sandness jøen, Brønnøy sund, Kroningsstad 
Trondheim met haar middeleeuwse Nidaros-
dom en Kristiansund. U passeert de poolcirkel 
bij 66° en 33'N met tradities en delicatessen aan 
dek nemen we hier afscheid van het noordpool-
gebied. Hierna volgt het deel van de kust dat is 
omgeven door sagen en legenden. Eén ervan 
gaat over de bergketen 'De Zeven Zusters', een 
andere over de berg 'Torghatten', waarvan het 
gat in het midden afkomstig zou zijn van 'de pijl 
van Hestmannen'. De Vega Archipel behoort tot 
de werelderfgoed van UNESCO. Op de 12e dag 

komen we om 14.30 uur in Bergen aan waarna 
u nog volop gelegenheid heeft om deze prach-
tige stad te bezichtigen. Er zijn in Bergen nog 
vele herinneringen aan de Vikingen zoals de 
tentoonstelling over de slag bij Hafrsfjord (net 
ten zuiden van Stavanger) die Harald Hårfagre 
meer dan 1000 jaar geleden won. In het inte-
ressante Bergen museum is nog veel meer boei-
ende geschiedenis zoals de stichting van het 
Koninkrijk in de 13e eeuw. Håkons Hall aan de 
haven stamt uit deze tijd. Bezoek Bryggen met 
de oude koopmanshuizen langs de haven, maak 
een tocht met de Fløienbaan en geniet van het 
fascinerende uitzicht vanaf de top. In de bui-
tenwijk vindt u de Fantoft Stavkerk en Troldhau-
gen: het huis van de Noorse componist Edvard 
Grieg, dat nu als museum is ingericht. 

NOG MEER VIKING-AVONTUUR?
Optioneel kunt u deze reis verlengen met een 
bezoek aan Oslo. Maak een van de mooiste trein-
reizen van Europa per Bergensbaan over de Har-
danger hoogvlakte naar Oslo waar u het inte-
ressante Vikingskips huset Museum kunt bezoe-
ken, waar 's werelds best bewaarde oude houten 
Vikingschepen uit de 9e eeuw worden bewaard. 
De vaartuigen Oseberg en Gokstad werden in 
Vestfold ontdekt, en het schip Tune bij Rolvsey in 
Tune, Østfold. Ze werden gebruikt om de licha-
men van hooggeplaatste vikingen te vervoeren 
op hun laatste reis naar het Walhalla. In de gra-
ven werden ook sieraden, wapens, werktuigen 
en gereedschappen gevonden. Norske verzorgt 
graag een offerte-op-maat: 023-528 98 56.

In het kielzog van de Vikingen

Hurtigruten: Bergen–Kirkenes–Bergen

ms Richard With - 22/9–3/10/2017

vanaf € 2.259 pp

Inclusief beschreven activiteiten en de 12-daagse Hurtigru-
tenreis Bergen–Kirkenes–Bergen (11 nachten) op basis van 
volpension aan boord in een 2-persoons binnenhut cate-
gorie I. Hurtigruten werkt met flexibele tarieven! Toeslagen 
voor 1-persoonsgebruik op aanvraag.

Het op deze pagina's beschreven programma-overzicht is onder 
voorbehoud van wijzigingen.

Exclusief Vliegreis Amsterdam–Bergen vv (zie arrange-
menten op pag. 70), optionele excursies en verzekeringen. 
Voor de optionele verlenging in Oslo geldt: vliegreis 
Amsterdam–Bergen, treinreis Bergen–Oslo, hotelover-
nachting Oslo, entree Vikingskips huset museum, transfers 
en vliegreis Oslo–Amsterdam. Norske verzorgt graag een 
offerte-op-maat: 023-528 98 56.

MEER INFORMATIE? www.norske.nl/hurtigruten
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SINDS 1953 DÉ NOORWEGEN SPECIALIST

Uw reis-op-maat
  met de expertise van Norske Noorwegen Reizen

VOLLEDIG VERZORGDE REIZEN • INDIVIDUELE GROEPSREIZEN • VLIEGREIZEN & BOOTOVERTOCHTEN

Beleef het beste wat Noorwegen te bieden heeft en vertrouw op de expertise van Norske Noorwegen Reizen 
bij onze gecombineerde autotours en fly/drive reizen. Wij verzorgen al sinds 1953 optimaal uitgekiende autotours 

langs toeristische hoogtepunten inclusief verblijf in geselecteerde hotels, rorbuer of kampeerhutten.  
De op de volgende pagina's aangeboden tours sluiten perfect aan op een deeltraject met Hurtigruten.

VOLLEDIG VERZORGDE REIZEN
Noorwegen is een ideaal land om per auto te 
ontdekken en Norske heeft in de loop der jaren 
een zorgvuldig assortiment van optimale auto-
tours samengesteld waarvan enkele in combi-
natie met een Hurtigruten deeltraject. De auto-
tours op de volgende pagina's - waaronder onze 
topreis Håkon en enkele Fly/Drive - hebben de 
juiste balans tussen de afstanden per dag en de 
geboden accommodatie zoals hotels, rorbuer 
of kampeerhutten. Elk van onze -op individuele 
basis- georganiseerde groeps- en themareizen 
biedt een gevarieerd programma met spannende 
avonturen. Ontmoet gelijkgestemde reizigers op 
onze single- of Kerstreis, ervaar de seizoenen 
op onze themareizen of kies voor de succesvolle 
compleet verzorgde busreis vanuit Nederland. 
Het actuele aanbod vindt u op onze website: 
www.norske.nl/aanbiedingen.

NORSKE TOURS & HURTIGRUTEN
Norske biedt diverse tours aan in combinatie 
met een Hurtigruten deeltraject:

Håkon autotour ......................................  90
Freydis autotour  ..................................... 92
Svanhild autotour  ................................... 93
Ingunn autotour  ..................................... 94
Thordis autotour  ..................................... 96
Svartisen huttentocht  ............................  98
Busreis Kras  ..........................................  100
Fly/Drive Arctisch avontuur  ...................  102
Fly/Drive Lofoten, Vesterålen,  
Noordkaap & Russische grens ................  104
Fly/Drive Noord Noorwegen  ..................  106
Fly/Drive Poolcirkel & Lofoten  ...............  108
Stedenreis Bergen–Oslo–Trondheim ......  109
Noorse Kerst & Nieuwjaar  ....................... 110
Happy single  .........................................  111
Samengestelde groepsreizen  .................  111

INDIVIDUELE GROEPSREIZEN
Ga mee op één van onze unieke individuele 
groepsreizen zoals de voorjaarsreis ' Arctic Awa-
kening' waarbij u drie jaargetijden in één reis 
ervaart, de kleurrijke najaarsreis 'betoverende 
herfst' of het winterse avontuur 'jacht op het 
Noorderlicht' verlicht door het sprookjesachtige 
natuurfenomeen Aurora Borealis. Tijdens deze 
12-daagse thema-reizen beleeft u het beste van 
de Noorse seizoenen en worden vele presenta-
ties en activiteiten georganiseerd. Zie pagina 
26–33 en het actuele aanbod op onze website: 
www.norske.nl/aanbiedingen.

DEELTRAJECTEN
Met Hurtigruten is het mogelijk om, al dan niet 
met uw auto, een kleiner gedeelte mee te varen. 
U kunt in principe in elke havenplaats die het 
schip aandoet, aan- en van- boord gaan. Alle 
34 havens tussen Bergen en Kirkenes worden 
dagelijks 2 maal door één van de Hurtigruten-
schepen bezocht, met uitzondering van Vadsø en 
Geiranger. Iedere dag vertrekt er vanuit iedere 
haven een schip in noordwaartse richting en 
een schip in zuidwaartse richting; zie het ver-
trekschema op de binnenflap. Bijna alle excur-
sies, die u nader laten kennismaken met land en 
bevolking, zijn tegelijk met deze deeltrajecten te 
boeken. Bij de deeltrajecten zijn de maaltijden 
niet inbegrepen, maar deze kunnen uiteraard 
wel worden verzorgd. Bovendien heeft ieder 
schip een cafetaria.

Maaltijden in het restaurant

Maaltijd Tijd Prijs pp

Ontbijt 07:30 – 10:00 € 19

Lunch 12:00 – 14:30 € 41

Avondeten 18:30 – 21:00 € 53

Prijzen in € per persoon. In de zomer zijn meerdere 
restaurantzittingen mogelijk. Een groot aantal snacks is 
bovendien verkrijgbaar in ons cafetaria.

BOOTOVERTOCHTEN
Kiel–Oslo: dagelijks vertrekt Color Line voor 
een oversteek van 19 uur, inclusief overnach-
ting. De comfortabele schepen hebben hutten 
in diverse prijsklassen, sfeervolle lounges, bars, 
entertainment, zwemparadijs, taxfree shop en 
restaurants waar in 2 zittingen wordt gedineerd. 
We raden u aan bij boeking een reservering te 
maken voor de 1e of 2e zitting. Voor degenen 
die liever een dag eerder naar Duitsland reizen, 
reserveren we graag een overnachting in Kiel. 
Hirtshals–Kristiansand: meerdere dagelijkse 
verbindingen van zowel Color Line (31/4 uur) 
als Fjord Line (21/4 uur) per snelle superspeed/
express schepen.
Hirtshals–Larvik: dagelijks vertrekt Color Line 
voor een oversteek van 3¾ uur. Naar wens kunt 
u een maaltijd in het restaurant of een stoel 
in de Voyager- en Business Class reserveren. 
Hirtshals–Stavanger–Bergen: Op de 16,5 uur 
durende oversteek met FjordLine varen 
2 nieuwe, milieuvriendelijke schepen. Ruime 
keuze hutten, variërend van economy- tot luxe 
Fjordclass. Een heerlijk Scandinavisch ontbijt 
en dinerbuffet incl. consumpties. 
Hirtshals–Langesund (bij Oslo): ms Stavanger-
fjord en ms Bergenfjord van FjordLine vertrek-
ken dagelijks voor een overtocht van 4½ uur. 

In het Norske zomerprogramma vindt u nog veel 
meer reizen en natuurlijk helpen wij u graag met 
de samenstelling van uw eigen ‘reis-op-maat’, 
eventueel aangevuld met vluchten, arrange-
menten, excursies en hotels. Vertel ons waar 
en wanneer u wenst te reizen en wij doen de 
rest. Voor meer informatie en om te reserveren 
kunt u terecht op: www.norske.nl of bel ons op 
023-528 98 56.
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23-DAAGSE AUTOTOUR HÅKON - 3669 KM

Per auto naar de Noordkaap
en terug per Hurtigruten

Reis heen per auto naar het hoge noorden en terug per Hurtigruten  
langs de Noorse fjordenkust. Al meer dan 25 jaar wordt de finesse van deze route 
- met de juiste afstanden per dag - en de keuze van de hotels, door onze klanten 

gewaardeerd als het beste wat Noorwegen te bieden heeft.

Het succes van deze autotour is natuurlijk ook 
te danken aan de ontspannen terugtocht per 
Hurtigruten vanaf Kirkenes via de Noordkaap 
naar Bergen, langs een wonderschone kust, de 
eilandengroepen Lofoten en Vesterålen, de vele 
fjorden en de 34 havens die worden aangedaan.

1e DAG: KIEL–OSLO
Vertrek vanuit Kiel om 14.00 uur met een van 
de luxe schepen van de Color Line.

2e DAG: OSLO–LILLEHAMMER, 174 KM
Aankomst Oslo om 10.00 uur. Route via Eidsvoll, 
langs het Mjøsa meer naar het sfeervolle stadje 
Lillehammer. Gezellige winkelstraten, musea, 
galeries en het Maihaugen openluchtmuseum. 
Overnachting in Lillehammer Hotel.

3e DAG: LILLEHAMMER–RØROS, 264 KM
Bij Ringebu over op de bergweg naar Venabygd. 
Dan over de ‘Nasjonal Turistveg Rondane’ met 
prachtig uitzicht op het Rondane berggebied 
naar Folldal. Langs de Glåma rivier naar het 
oude koperstadje Røros. Stadswandeling met 
gids mogelijk, bezoek oude kopermijn, museum 
etc. Overnachting in het Røros Hotel. 

4e DAG: RØROS–VERDAL, 248 KM
Route via Støren en Trondheim naar Stiklestad 
Hotel, Verdal; onderdeel van het Nationaal Cul-
tuurcentrum Stiklestad.

5e DAG: VERDAL–MOSJØEN, 302 KM
Door het Namdal, steeds de rivier volgend naar 
Grong, met de langste zalmtrap van Noord 
Europa en een zalmmuseum. Daarna rijden 
we langs het mooie Majavatn naar Mosjøen, 
omringd door hoge bergen aan de Vefsnfjord. 
Overnachting in het Fru Haugans Hotel, Mosjøen.

6e DAG: MOSJØEN–BODØ, 324 KM
Vandaag passeren we de poolcirkel onderweg 
naar ‘het land van de Middernachtzon’. Een 
prachtige rit via Mo i Rana, langs de Svartisen 
gletsjer, het prachtige natuurlandschap van 
het Saltfjellet Nasjo nalpark en Saltstraumen, 
's werelds sterkste maalstroom, naar Bodø. 
Overnachting in het centraal gelegen Thon 
Hotel Nordlys.

7e DAG: BODØ–NARVIK, 288 KM
Route via Fauske, door afwisselend fjordland-
schap, langs de Vestfjord naar Bognes. Per ferry 
naar Skardberget en door naar Narvik. Tussen 
mei en eind juli is het hier 24 uur per dag licht. 
Overnachting in het Scandic Hotel Narvik.

8e DAG: NARVIK–TROMSØ, 262 KM
Langs rivieren, meren en indrukwekkende fjor-
den maakt u een prachtige dagtocht naar de 
levendige en gezellige stad Tromsø, het Parijs 
van het noorden. Overnachting in het moderne 
aan de haven gelegen Scandic Ishavshotel.

20e DAG: BERGEN–LOFTHUS, 168 KM 
Langs de lieflijke Hardangerfjord met idyllische 
fjorddorpjes naar Bruravik. Over de nieuwe Har-
dangerbrug naar Brimnes en Lofthus. Diner en 
overnachting in het mooie Ullensvang Hotel, 
Lofthus met prachtige ligging aan de fjord. In 
de tuin met uitzicht op de fjord staat nog het 
vakantieverblijf van de bekende componist 
Edvard Grieg.

21e DAG: LOFTHUS–KLÆKKEN, 325 KM
Via Eidfjord - met Hardangervidda museum en 
het indrukwekkende Måbødalen met Vøringfoss 
waterval richting hoogvlakte. Via Geilo en de 
‘avontuurweg’ nr. 7 richting Klækken. In Jevnaker 
vindt u Hadeland glasmuseum en tentoonstel-
ling. Overnachting in Klækken Hotel, Hønefoss.

22e DAG: KLÆKKEN–OSLO, 63 KM
Zuidwaarts langs de Tyrifjord naar Oslo. Vertrek 
om 14.00 uur per Color Line naar Kiel.

23e DAG: KIEL
Aankomst Kiel om 10.00 uur.

HOOGTEPUNTEN
• Optimaal samengestelde route
• Ideale dagafstanden 
• Comfortabele hotels
• Hurtigruten traject Kirkenes–Bergen
• Noordkaap en Finnmarken
• Natuur & cultuur 

9e DAG: TROMSØ–ALTA, 301 KM
Opnieuw een indrukwekkende dagtocht, deze 
route langs en over de fjorden via ferry Breivik-
s eidet–Svensby en Lyngseidet–Olderdalen. We 
passeren de Lyngenfjord en Kvænangen uit-
zichtpunt en rijden vervolgens langs de Alta-
fjord naar Thon Hotel Alta.

10e DAG: ALTA–HONNINGSVÅG, 209 KM
Via Skaidi, naar Olderfjord. Het landschap wordt 
steeds imposanter naarmate we noordelijker rei-
zen. Langs de Porsangerfjord naar Honnings-
våg. Voor het bezoek aan de Noordkaap neemt 
u de tunnel en rijdt het laatste stukje naar de 
Noordkaap, een 307 m hoge uit de Noordelijke 
IJszee rijzende lei steenrots. In de Noordkaaphal 
kunt u het noordelijkste postkantoor bezoeken, 
er is een cafetaria en een kleine kapel. Op het 
Noordkaapplateau wordt een 180° panorama-
film vertoond over de Noordkaap en de provin-
cie Finnmark in 4 jaargetijden. Op de terugreis 
is een bezoek aan het vissersdorpje Skardsvåg 
de moeite waard! Overnachting in Scandic Hon-
ningsvåg.

11e DAG: HONNINGSVÅG–KAUTOKEINO, 338 KM
Afscheid van de Noordkaap en zuidwaarts naar 
Noors Lapland langs de Porsangerfjord terug 
naar Alta en landinwaarts naar Kautokeino, mid-
den in de provincie Finnmark. Overnachting in 
het in moderne Thon Hotel Kauto keino. Vanuit 
het hotel kunt u genieten van het uitzicht op 
het spectaculaire landschap van de Finnmarks-
vidda. In Kautokeino vind je de echte Samische 
cultuur en het restaurant biedt maaltijden met 
lokale gerechten.

12e DAG: KAUTOKEINO–KARASJOK, 128 KM
Over de hoogvlakte naar Karasjok, hoofdplaats 
voor de Samen. Hier zetelt ook het Samisch par-
lement - bezichtiging weekdagen om 13.00 uur 
rondleiding en/of Sapmi Park & Magical The-
atre 10.00-14.00 uur geopend. Overnachting in 
het sfeervolle Scandic Karasjok hotel. In Stor-
gammen restaurant wordt geregeld een speci-
aal Samen diner georganiseerd rond het open 
haardvuur. 

13e DAG: KARASJOK–KIRKENES, 275 KM
Vandaag passeren we bij Karigesniemi de Noors/
Finse grens. Dan volgt een mooie rit door Fin-
land langs het Kevo Nationaal Park en langs het 
Inari meer. Bij Neiden komen we weer terug in 
Noorwegen en rijden het laatste stuk naar Kir-
kenes. Overnachting in Thon Hotel Kirkenes.

14e–19e DAG: KIRKENES–BERGEN
Inscheping Hurtigruten vanaf ca. 11.00 uur; ver-
trek om 12.30 uur voor de 6-daagse zuidgaande 
route van 'de mooiste zeereis ter wereld', zie 
pagina 48–58. Onderweg geniet u van de impo-
sante uitzichten en kunt u deelnemen aan vele 
excursies, zie pagina 124–127.
Na aankomst in Bergen volgt de ontscheping. 
Vanmiddag heeft u nog volop gelegenheid iets 
van Bergen te gaan zien. Bezoek ‘Bryggen’ met 
de oude koopmanshuizen langs de haven, maak 
een tocht met de Fløienbaan met prachtig uit-
zicht vanaf de top. In de buitenwijk vindt u de 
Fantoft Stavkerk en ‘Troldhaugen’, het huis van 
de Noorse componist Edvard Grieg, nu museum. 
Overnachting in Scandic Neptun Hotel, met 
mooie ligging aan de haven. 

Norske aanbieding Håkon

23-daagse rondreis

Autotour: 15 hotelovernachtingen  
inclusief logies en ontbijt 

Hurtigruten: Kirkenes–Bergen 
6-daagse zuidelijke route obv volpension

Vertrek: dagelijks periode 25/5-5/9/2017

vanaf € 2.210 pp

Inclusief: Genoemde prijs is het totaal van 15 hotelover-
nachtingen op basis van logies/ontbijt + 6 dagen 
Hurtigruten volpension in een 2-persoons binnenhut. 
Hurtigruten werkt met flexibele tarieven, zie pagina 68. 

Toeslag: autovervoer Hurtigruten € 294. Toeslag halfpen-
sion (diner) in de hotels (behalve in Alta, Narvik, Tromsø, 
Kirkenes en Bergen) en toeslagen voor 1-persoonsgebruik 
op aanvraag.

Exclusief: bootovertochten Kiel–Oslo en Oslo–Kiel. Zie 
pagina 89 of www.norske.nl/boten. Norske kan uw boot-
overtocht tegen de laagst beschikbare tarieven voor u 
boeken. Binnenlandse ferries ter plaatse te voldoen.

MEER INFORMATIE? www.norske.nl/auto/hakon
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TOP-REIS NAAR
DE TOP 

VAN EUROPA
TEGEN EEN

TOPPRIJS!
Verdal

Vardø
Vadsø

Trondheim

Tromsø

Torvik

Svolvær
Stokmarknes

Stamsund

Sortland

Skjervøy

Sandnessjøen

Saltstraumen

Røros

Risøyhamn

OSLO

Ørnes

Øksfjord

Nesna

Narvik

Mosjøen

Molde

Måløy

Lofthus

Lillehammer

Kristiansund

Kjøllefjord

Kirkenes

Karasjok

Kautokeino

Honningsvåg

Hønefoss

Havøysund

Hammerfest

Florø

Finnsnes

Brønnøysund

Bodø

Berlevåg

Bergen

Båtsfjord

Alta

Ålesund
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16-DAAGSE AUTOTOUR FREYDIS - 1786 KM

Lofoten & Hurtigruten
combinatiereis

Mooie combinatiereis Noord Noorwegen met verblijf op de Lofoten en een bootreis  
met Hurtigruten van Svolvær naar Bergen. Voor de tocht per auto hebben we mooie 

toeristische routes uitgezocht en niet te grote afstanden zodat u onderweg volop 
kunt genieten van de natuur. U verblijft in sfeervolle hotels.

1e DAG: KIEL–OSLO
Vertrek vanuit Kiel om 14.00 uur per Color Line.

2e DAG: OSLO–GÅLÅ, 276 KM
Aankomst Oslo om 10.00 uur. Van Oslo via Eids-
voll en Hamar langs het Mjøsa meer naar Vinstra. 
Overnachting in het Wadahl Høgfjellshotel in 
het Peer Gynt gebied.

3e DAG: GÅLÅ–RØROS, 234 KM
Via Venabygd over de 'Nasjonal Turistveg Ron-
dane' met prachtig uitzicht op het Rondane berg-
gebied naar Folldal. Langs de Glåma rivier naar 
het oude koperstadje Røros. Overnachting in 
het Røros Hotel.

4e DAG: RØROS–TRONDHEIM, 209 KM
Vandaag volgen we de toeristische route via 
weg 705 ook wel ‘de rendierroute’ genoemd. 
Via Brekken met prachtig uitzicht naar Selbu 
en via Stjørdal naar Kroningsstad Trondheim. 
Overnachting in Thon Hotel Gildevangen.

5e DAG: TRONDHEIM–NAMSOS, 194 KM
Route langs de Trondheimsfjord via Stjørdal en 
Levanger naar Steinkjer. Hier start het ‘avon-
tuur’ op ‘kystriksveien 17’ naar Scandic Rock 
City, Namsos.

6e DAG: NAMSOS–BRØNNØYSUND, 195 KM 
Verder over de toeristische kustweg 17 naar 

Holm. Oversteek per ferry naar Vennesund en 
langs de kust naar Brønnøysund. Diner en over-
nachting in Thon Hotel Brønnøysund.

7e DAG: BRØNNØYSUND–MO I RANA, 246 KM
Opnieuw landinwaarts en op weg naar de pool-
cirkel! Via Mosjøen naar Mo i Rana. Overnach-
ting in Scandic Meyergården Hotel, Mo I Rana.

8e DAG: MO I RANA–BODØ, 302 KM
Prachtige rit langs Svartisen en Saltfjellet Nati-
onaal park, over de poolcirkel naar Bodø. Over-
nachting in Thon Hotel Nordlys, Bodø.

9e DAG: BODØ–MOSKENES–SVOLVÆR, 130 KM
’s Morgens per boot naar Moskenes. Maak een 
stop in ‘museumdorp’ Å, voordat u op weg gaat 
via Reine, Nusfjord, en Stamsund naar Svolvær: 
Thon Hotel Lofoten, Svolvær.

10e-14e DAG: HURTIGRUTEN
Nog een hele dag in Svolvær. Dan om 20.30 uur 
vertrek per Hurtigruten: zie het dagoverzicht 
pagina 52-58. Na ontsche ping heeft u nog volop 
gelegenheid iets van Bergen te zien. Overnach-
ting in Scandic Neptun, Bergen.

15e-16e DAG: BERGEN–HIRTSHALS
De Fjord Line vertrekt om 13.00 uur vanuit Ber-
gen naar Denemarken. Aankomst Hirtshals om 
7.00 uur. 

14-DAAGSE AUTOTOUR SVANHILD - 1213 KM

Natuur, kust en steden
afwisselende rondreis & Hurtigruten

Afwisselende rondreis met verblijf in iets noordelijker gelegen bestemmingen 
als koperstadje Røros, Selbu en kroningsstad Trondheim. Ontspannende Hurtigruten 

bootreis langs de scherenkust van Trondheim naar Bergen. Tot slot een rit over de 
Hardanger hoogvlakte naar Oslo

1e DAG: KIEL–OSLO
Vertrek vanuit Kiel om 14.00 uur per Color Line.

2e-3e DAG: OSLO–VINSTRA/FEFOR, 272 KM
Aankomst Oslo om 10.00 uur. Via Eidsvoll en 
Hamar langs het Mjøsa meer naar Vinstra. 2 over-
nachtingen in het historische Fefor Høyfjells-
hotel waar u zich bevindt in het ‘rijk van Peer 
Gynt’, een mooi startpunt voor excursies over de 
Peer Gynt weg en het Jotunheimen berggebied. 

4e-5e DAG: FEFOR–RØROS, 230 KM
Via Ringebu, over de ‘Nasjonal Turistveg Ron-
dane’ met prachtig uitzicht op het Rondane berg-
gebied naar Folldal. Langs de Glåma rivier naar 
het oude koperstadje Røros. 2 overnachtingen 
in het Røros Hotel. Stadswandeling met gids 
mogelijk, bezoek oude kopermijn, museum etc.

6e-7e DAG: RØROS–SELBU 141 KM
Vandaag volgen we de prachtige bergweg naar 
Selbu, via weg 705 met prachtige uitzichten 
onderweg. Dit wordt ook de ‘rendier-route’ 
genoemd. 2 overnachtingen in Selbusjøen Hotel, 
een sfeervol, historisch hotel met mooie ligging 
aan het Selbusjøen meer, midden in de natuur. 
Heerlijk voor een dagje relaxen.

8e-9e DAG: SELBU–TRONDHEIM, 68 KM
Het is niet ver naar Trondheim, de 3e stad van 
Noorwegen, waar de koningen gekroond wor-

den in de Nidarosdom. Wandel langs de oude 
koopmanshuizen langs het water en over de 
oude stadsbrug. 2 overnachtingen in Thon Hotel 
Gildevangen. Het muziekmuseum Ringve iets 
buiten Trondheim is een bezienswaardigheid 
voor muziekliefhebbers. Of bezoek Munkhol-
men, het eiland voor de kust van Trondheim.

10e-11e DAG: HURTIGRUTEN
Na het ontbijt vertrek naar de kade voor insche-
ping. Om 10.00 uur vertrek per Hurtigruten: zie 
het dagoverzicht pagina 56-58. Na ontsche ping 
heeft u nog volop gelegenheid iets van Bergen 
te zien. Overnachting in het centraal gelegen 
Scandic Neptun, Bergen.

12e DAG: BERGEN–GEILO, 245 KM 
Langs de Hardangerfjord en fjorddorpjes als Nor-
heimsund en Øystese naar Eidfjord. Via Måbø-
dalen en de Vøringfoss waterval richting hoog-
vlakte en overnachting in Ustedalen Hotel, Geilo.

13e DAG: GEILO–KLÆKKEN, 194 KM
Mooie route door het Hallingdal via Flå en Nore-
sund naar Hønefoss/Klækken. Overnachting in 
Klækken Hotel, Hønefoss.

14e-15e DAG: KLÆKKEN–OSLO, 63 KM
Het laatste deel van de route gaat langs de Tyri-
fjord naar Oslo. Vertrek Color Line om 14.00 uur; 
aankomst Kiel om 10.00 uur.

Norske aanbieding Freydis

Autotour: hotels inclusief logies en ontbijt 

Hurtigruten: Svolvær–Bergen

Vertrek: dagelijks periode 25/5-5/9/2017

vanaf € 1.201* pp

Inclusief: 9 hotelovernachtingen logies/ontbijt en 3 nach-
ten Hurtigruten traject Svolvær–Bergen in een 2-persoons 
binnenhut met ontbijt. Hurtigruten werkt met flexibele 
tarieven! Ferry Bodø–Moskenes (1 auto + 2 personen).

Toeslag: autovervoer Hurtigruten € 176. Toeslag maaltijden 
(3x lunch, 3x diner) Hurtigruten € 306 pp. Toeslag halfpen-
sion (diner) in de hotels (behalve in Brønnøysund, Trond-
heim, Bodø, Svolvær en Bergen) € 93 pp. Toeslagen voor 
1-persoonsgebruik op aanvraag.

Exclusief: bootovertochten Kiel–Oslo en Bergen–Hirtshals. 
Zie pagina 89 of www.norske.nl/boten. Norske kan uw 
boot overtocht tegen de laagst beschikbare tarieven voor u 
boeken. Binnenlandse ferries ter plaatse te voldoen.

* Prijzen voor 2017 konden vóór druk van deze brochure 
nog niet worden berekend; gepubliceerde prijs is van 2016. 

MEER INFORMATIE? www.norske.nl/auto/freydis

Norske aanbieding Svanhild

Autotour: hotels inclusief logies en ontbijt 

Hurtigruten: Trondheim–Bergen

Vertrek: dagelijks periode 25/5-5/9/2016

vanaf € 1.037* pp

Inclusief: 11 hotelovernachtingen logies/ontbijt; 2 dagen 
Hurtigruten traject Trondheim–Bergen in een 2-persoons 
binnenhut met ontbijt. Hurtigruten werkt met flexibele 
tarieven! 

Toeslag: autovervoer Hurtigruten € 118. Toeslag maaltijden 
(2x lunch, 1x diner) Hurtigruten € 146 pp. Toeslag halfpen-
sion (diner) in de hotels (behalve in Trondheim en Bergen) 
€ 171 pp. Toeslagen voor 1-persoonsgebruik op aanvraag.

Exclusief: bootovertochten Kiel–Oslo en Oslo–Kiel. Zie 
pagina 89 of www.norske.nl/boten. Norske kan uw boot-
overtocht tegen de laagst beschikbare tarieven voor u 
boeken. Binnenlandse ferries ter plaatse te voldoen.

* Prijzen voor 2017 konden vóór druk van deze brochure 
nog niet worden berekend; gepubliceerde prijs is van 2016. 

MEER INFORMATIE? www.norske.nl/auto/svanhild
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16-DAAGSE AUTOTOUR INGUNN - 2158 KM

van Bergen naar Svolvær
en per auto weer zuidwaarts

Aantrekkelijk rondreis vanuit Oslo via Geilo naar Bergen waar u inscheept voor een 
schitterende noordgaande bootreis per Hurtigruten richting de Lofoten.  

Na een verblijf op de Lofoten doet u het zuidgaande traject per auto en verblijft u in 
gezellige comfortabele hotels. 

Een ontspannende reis, met heel veel indrukken 
zoals Saltstraumen, 's werelds sterkste maal-
stroom, de prachtige natuur van het Saltfjel-
let Nasjonalpark, de Svartisen gletsjer, Dovre-
fjell, Rondane Nasjonalpark, Jotunheimen en 
de Valdres flya.

1e DAG: KIEL–OSLO
Vertrek vanuit Kiel om 14.00 uur per Color Line.

2e DAG: OSLO–GEILO, 247 KM
Tijdens het ontbijt vaart u het Oslofjord in. Het 
schip legt om 10.00 uur middenin Oslo aan. Via 
Hønefoss, het Hallingdal en Gol naar het gezel-
lige bergdorpje Geilo. Overnachting in Usteda-
len Hotel. U kunt hier ook de kabelbaan nemen 
naar het hooggebergte.

3e DAG: GEILO–BERGEN, 245 KM 
Langs de noordkant van de Hardanger Hoog-
vlakte en via Måbødalen naar Eidfjord langs 
wellicht de bekendste waterval van Noorwe-
gen 'De Vøringfoss'. Misschien heeft u tijd om 
deze waterval te bezoeken. Vanaf weg 7 is er een 
wandelpad tot halverwege de waterval. Over de 
nieuwe Hardangerbrug en langs de fjord naar 
Bergen. ’s Avonds inscheping Hurtigruten voor 
een 4 daagse reis naar de Lofoten. 

4e-8e DAG: BERGEN–SVOLVÆR
Zie het uitvoerige Hurtigruten reisprogramma 
van dag tot dag in deze gids op pagina 36-42 met 
leuke en interessante excursie mogelijkheden in 
Geiranger, Ålesund, Trondheim en Bodø. In Svol-
vær, de hoofdstad van de Lofoten, volgt tegen 
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de avond de ontscheping. U verblijft 3 nach-
ten in het centraal aan de haven gelegen Thon 
Hotel Lofoten, Svolvær. Een mooie gelegenheid 
om schilderachtige vissersdorpjes als Å, Reine, 
Nusfjord en Henningsvær te verkennen.

9e DAG: SVOLVÆR–BODØ, 338 KM
Over de nieuwe vastelandverbinding naar Lødin-
gen, oversteek per ferry naar Bognes en door 
een afwisselend fjordenlandschap via Fauske 
en Saltstraumen, 's werelds sterkste, naar Bodø 
voor een overnachting in het centraal gelegen 
Thon Hotel Nordlys.

10e DAG: BODØ–MOSJØEN, 316 KM
Prachtige route langs Saltfjellet Nasjonalpark 
en Svartisen gletsjer naar het aan de fjord gele-
gen, sfeervolle Fru Haugans Hotel, Mosjøen voor 
overnachting.

11e DAG: MOSJØEN–NAMSOS, 243 KM
Mooie route langs het Majavatn en door het Nam-
dal, langs de rivier Namsen. Overnachting in 
Scandic Rock City, Namsos.

12e DAG: NAMSOS–TRONDHEIM, 194 KM
Door de provincie Trøndelag rijden we via Stein-
kjer naar Trondheim, een gezellige stad met een 
mooi historisch centrum en via de oude stads-
brug komt u bij de imposante Nidarosdom. Over-
nachting in het Thon Hotel Gildevangen.

13e DAG: TRONDHEIM–HINDSÆTER, 291 KM 
Schitterende weg over de indrukwekkende 
Dovrefjellpas - in het Rondane Nasjonals park. 
Dovrefjell Nationaal Park is één van de wei-
nige plaatsen ter wereld waar men de impo-
sante ruig behaarde Arctische muskusos kan 
observeren. Vervolgens nemen we de toeris-
tische route  Slådalsveien (tolweg) via Vågåmo 
naar  Hind sæter. Overnachting in het Hindsæter 
Hotel, een sfeervol typisch Noors berghotel, 
aan de rand van nationaalpark Jotunheimen, 
met rijke historie en een enthousiaste eigenaar 
die als topkok dagelijks zorgt voor een verras-
send menu!

14e DAG: HINDSÆTER–KLÆKKEN, 225 KM
Langs Jotunheimen Nasjonalpark met prachtig 
uitzicht op het hooggebergte over de Valdres-
flya naar het centraal gelegen gezellige dorpje 
Fagernes. Misschien heeft u nog even tijd om in 
Jevnaker 'Hadeland Glasfabriek' te bezoeken. 
Door een afwisselende vriendelijke natuur dalen 
we af naar Hønefoss. Overnachting in het iets 
hoger gelegen, comfortabele Klækken Hotel, 
Hønefoss.

15e-16e DAG: KLÆKKEN–OSLO, 63 KM
Langs de Tyrifjord via Sundvollen naar Oslo. 
Vertrek om 14.00 uur per Color Line naar Kiel.
16e dag: Aankomst Kiel om 10.00 uur.

Norske aanbieding Ingunn

Autotour: hotels inclusief logies en ontbijt 

Hurtigruten: Bergen– Svolvær

Vertrek: dagelijks periode 25/5-5/9/2017

vanaf € 1.233* pp

Inclusief: 10 hotelovernachtingen logies/ontbijt; 4 dagen 
Hurtigruten traject Bergen–Svolvær in een 2-persoons 
binnenhut met ontbijt. Hurtigruten werkt met flexibele 
tarieven! 

Toeslag: autovervoer Hurtigruten € 206. Toeslag maal-
tijden Hurtigruten: 3x lunch € 132; 4x diner € 232 pp. 
Toeslag halfpension (diner) in de hotels (behalve in Svolvær 
en Trondheim) € 189 pp. Toeslagen voor 1-persoonsgebruik 
op aanvraag.

Exclusief: bootovertochten Kiel–Oslo en Oslo–Kiel. Zie 
pagina 89 of www.norske.nl/boten. Norske kan uw boot-
overtocht tegen de laagst beschikbare tarieven voor u 
boeken. Binnenlandse ferries ter plaatse te voldoen.

* Prijzen voor 2017 konden vóór druk van deze brochure 
nog niet worden berekend; gepubliceerde prijs is van 2016. 

MEER INFORMATIE? www.norske.nl/auto/ingunn
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Trondheim
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Vilhelmina

Jokkmokk

Kiruna

19-DAAGSE AUTOTOUR THORDIS - 2337 KM

Noordkaap via Zweden
dé Scandinavische ontdekkingsreis

Onze Scandinavische ontdekkingsreis voert door het bosrijke Zweden naar het 
land van de Sami in Noord Noorwegen. Vervolgens keert deze bijzondere reis weer 

zuidwaarts via de mooiste zeereis ter wereld 'Hurtigruten'. Nadat u de auto aan 
boord heeft gereden vaart u langs de karakteristieke Noorse kust naar Bergen.

1e DAG: KIEL– GÖTEBORG
Vertrek vanuit Kiel om 19.30 uur per Stena Line.

2e DAG: GÖTEBURG–SUNNE, 305 KM
Aankomst in Göteborg om 9.00 uur. Na aan-
komst in Göteborg, de op één na grootste stad 
van Zweden, rijdt u langs het Värnermeer naar 
Sunne. Overnachting in Länsmansgården.

3e DAG: SUNNE–MORA, 196 KM
Vandaag rijdt u via Malung door prachtige bos-
sen en langs meren naar het gezellige stadje 
Mora in de provincie Dalarna. Zweden heeft een 
rijke Folkloretraditie. Deze is duidelijk zichtbaar 
in de streek rond het Siljanmeer waar Mora aan 
ligt. De folklore komt vooral tot leven tijdens de 
Midzomerfeesten, die elk jaar rond 21 juni wor-
den gehouden. Alle dorpen en steden verwel-
komen de zomer dan op feestelijke wijze. Een 
bekend onderdeel van deze festiviteiten is het 
dansen rond de meiboom. 2x overnachting in 
Mora Hotel.

4e DAG: VERBLIJF MORA
Vanuit Mora kunt u een bezoek brengen aan de 
kopermijnen in Falun, met recht geplaatst op de 
Werelderfgoedlijst van UNESCO, en het gezel-
lige stadje Rättvik, aan de rand van het Siljan-
meer. Vlakbij Rättvik ligt Nusnäs, een ouderwets 
dorpje waar de traditionele Dalapaardjes nog 

met de hand worden gemaakt en beschilderd. 
Aan de westkant van het Siljanmeer, ca 18 km 
van Mora, ligt Tomteland (Santaworld). Dit is in 
Zweden het enige echte huis van de kerstman. 

5e DAG: MORA–ÖSTERSUND, 320 KM
Vandaag staat een mooie route door de bos-
rijke omgeving van midden Zweden op uw pro-
gramma. Via Sveg, waar de bekende Zweedse 
schrijver Henning Mankell is opgegroeid, rijdt 
u via Rätan naar Östersund. Overnachting in 
Scandic Östersund City.

6e DAG: ÖSTERSUND–VILHELMINA, 222 KM
Door een bosrijk gebied met vele meren en rivier-
tjes rijdt u via Stromsund en Dorotea, de zuide-
lijkste stad van Lapland, naar Vilhelmina. Vilhel-
mina is een heel leuk stadje in Zweeds Lapland. 
Het oude centrum rond de kerk in Vilhelmina 
ziet er uit als een dorp uit een oud Zweeds pren-
tenboek. De Kyrkostad dateert uit 1792 en heeft 
roodgeverfde huisjes. Overnachting in het Wil-
helmina Hotell waar u een prachtig uitzicht heeft 
op het Volgmeer en de berg Blaikfjäll.

7e DAG: VILHELMINA–JOKKMOKK, 385 KM
Vandaag rijdt u verder naar het noorden. In 
 Storuman kunt u de grootste houten kerk van 
Zweden 'de Stensele Kyrka' bekijken of u maakt 
een stop bij het uitkijkpunt waar u een schit-

terend uitzicht heeft over het mooie meren-
landschap bij Storuman. U vervolgt uw weg 
via  Sorsele naar Arvidsjaur. Arvidsjaur is een 
belangrijke stad voor de Samen, de oorspron-
kelijke bevolking van Lapland. In het centrum 
van het stadje staat een woonwijk genaamd Lap-
penstad, waar de Sami nog volgens traditie kun-
nen leven. Het is daarmee een soort openlucht-
museum voor de Zweedse bevolking. U passeert 
de poolcirkel en rijdt verder door het land van 
de middernachtzon naar Jokkmokk. Overnach-
ting in het Jokkmokk Hotel.

8e DAG: JOKKMOKK–KIRUNA, 213 KM
Via Porjus naar het mijnstadje Gällivare. U rijdt 
verder door Lapland, deze streek wordt de laat-
ste wildernis van Europa genoemd en dat is niet 
voor niets. Het gebied kent zeven natuurparken, 
diepe meren, woeste bergen en een ongekende 
rust! Overnachting in Vinterpalatset Hotel.

9e DAG: KIRUNA–KAUTOKEINO, 330 KM
Vandaag ruilt u het mooie Zweden in voor het 
fascinerende Noorwegen. U rijdt via Svappa-
vaara en Enontekiö naar Kautokeino in de pro-
vincie Finnmark - Noors Lapland. Overnachting 
in het moderne Thon Hotel Kautokeino. Vanuit 
het hotel kunt u genieten van het uitzicht op 
het spectaculaire landschap van de Finnmarks-
vidda. In Kautokeino (Samisch: Guovdageaidnu) 
vind je de echte Samische cultuur en het res-
taurant biedt maaltijden met lokale gerechten. 
Het houden van rendieren vormt in deze omge-
ving één van de meest belangrijke middelen van 
bestaan. Bezoek Juhl's Silver-Gallery, Laplands 
eerste zilversmid. 

10e DAG: KAUTOKEINO–KARASJOK 128 KM
Volg de weg over de hoogvlakte naar Kara-
sjok, de 'hoofdstad' van de Samen. Misschien 
komt u vandaag rendieren tegen. Hier zetelt 
ook het Samisch parlement. Een bezoek aan 
het bijzondere architectonische Parlementsge-
bouw is zeker de moeite waard. Overnachting in 
het sfeervolle Scandic Karasjok. In Storgammen 
 restaurant wordt regelmatig een speciaal Samen 
diner rond het open haardvuur georganiseerd.

11e DAG: KARASJOK–HONNINGSVÅG, 238 KM
Via Lakselv en langs Stabbursdalen National 
Park naar Olderfjorden. U rijdt langs de Porsan-
genfjord naar Honningsvåg. 2x overnachting in 
Scandic Honningsvåg.

12e DAG: VERBLIJF HONNINGSVÅG
Voor het bezoek aan de Noordkaap neemt u de 
tunnel en rijdt het laatste stukje naar de Noord-
kaap, een 307 meter hoge uit de Noordelijke 
IJszee rijzende leisteenrots. In de Noorkaap-
hal kan je Europa's meest noordelijke postkan-
toor bezoeken, er is een cafetaria en een kleine 
kapel. Op het Noordkaapplateau wordt een 180° 
panoramafilm vertoond over de Noordkaap en 
de provincie Finnmark in vier jaargetijden. Op 
de terugreis is een bezoek aan het vissersdorpje 
Skardsvåg de moeite waard. U kunt vandaag ook 
een vogelobservatie meemaken in het vissers-
dorpje Gjesvær.

13e-17e DAG: HONNINGSVÅG–BERGEN
's Morgens vroeg checkt u in aan boord van 
de Hurtigruten. Zie het uitvoerige Hurtigruten 
reisprogramma van dag tot dag in deze gids op 

pagina 50-58 met leuke en interessante excursie 
mogelijkheden in Hammerfest, Tromsø, Harstad, 
Svolvær (de betoverende eilandengroepen Ves-
terålen en Lofoten), Sandnessjøen, Brønnøy-
sund, Kroningsstad Trondheim met haar mid-
deleeuwse Nidarosdom en Kristiansund. U pas-
seert de poolcirkel bij 66° en 33'N met tradities 
en delicatessen aan dek nemen we hier afscheid 
van het noordpoolgebied. Hierna volgt het deel 
van de kust dat is omgeven door sagen en legen-
den. Eén ervan gaat over de bergketen 'De Zeven 
Zusters', een andere over de berg 'Torghatten', 
waarvan het gat in het midden afkomstig zou 
zijn van 'de pijl van Hestmannen'. De Vega Archi-
pel behoort tot de werelderfgoed van UNESCO. 
Op de 17e dag komen we om 14.30 uur in Ber-
gen aan waarna u nog volop gelegenheid heeft 
om deze prachtige stad te bezichtigen. Bezoek 
Bryggen met de oude koopmanshuizen langs de 
haven, maak een tocht met de Fløienbaan en 
geniet van het fascinerende uitzicht vanaf de 
top. In de buitenwijk vindt u de Fantoft Stavkerk 
en Troldhaugen: het huis van de Noorse com-
ponist Edvard Grieg, dat nu als museum is inge-
richt. Overnachting in Thon Hotel Bristol Bergen.

18e DAG: BERGEN–HIRTSHALS
Vertrek om 13:30 uur per Fjord Line.

19e DAG: HIRTSHALS
Aankomst Hirtshals om 07:30 uur.

Norske aanbieding Thordis

Autotour: hotels inclusief logies en ontbijt 

Hurtigruten: Honningsvåg–Bergen

Vertrek: dagelijks periode 24/5-6/9/2017

vanaf € 2.156* pp

Inclusief: 12 hotelovernachtingen logies/ontbijt; 5 dagen 
Hurtigruten traject Honningsvåg–Bergen in een 2-per-
soons binnenhut categorie I met ontbijt. Hurtigruten werkt 
met flexibele tarieven! 

Toeslag: autovervoer Hurtigruten € 294. Toeslag maaltijden 
Hurtigruten: 3x lunch € 132; 4x diner € 232 pp. Toeslag half-
pension (diner) in de hotels (behalve in Kiruna en Bergen) 
€ 298 pp. Toeslagen voor 1-persoonsgebruik op aanvraag.

Exclusief: bootovertochten Kiel–Göteborg en Bergen–
Hirtshals. Zie pagina 89 of www.norske.nl/boten. Norske 
kan uw boot overtocht tegen de laagst beschikbare tarieven 
voor u boeken. Binnenlandse ferries ter plaatse te voldoen.

* Prijzen voor 2017 konden vóór druk van deze brochure 
nog niet worden berekend; gepubliceerde prijs is van 2016. 

MEER INFORMATIE? www.norske.nl/auto/thordis
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22-DAAGSE HUTTENTOCHT SVARTISEN - 2643 KM

Tocht via kampeerhutten
en terug per Hurtigruten

Heenreis per auto via gezellige kampeerhutten naar het hoge noorden en terug per 
comfortabele Hurtigruten langs de Noorse fjordenkust. Al meer dan 25 jaar wordt de 
finesse van deze route - met de juiste afstanden per dag - en de keuze van de 'hytte', 

door onze klanten gewaardeerd als het beste wat Noorwegen te bieden heeft.

Met een tevoren gereserveerde 'hytteferie' langs 
kampeerhutten hoeft u niet elke dag opnieuw 
te plannen en bent u zeker van een voordelige 
hut waardoor u de hele dag onbezorgd kunt 
genieten van uw vakantie. De eenvoudige kam-
peerhutten staan meestal op campings, maar 
zijn vergeleken met het trekken met tent, toch 
comfortabel. Op de verschillende campings is 
meestal een centraal gelegen sanitairgebouw 
met stromend water, douche en toilet en was-
machine. De meeste hutten zijn voorzien van 
2-4 bedden (stapelbedden), tafel,stoelen of 
bank, een elektrisch kooktoestel met 1-2 pla-
ten, elektrische verwarming en een koelkast. 
Gaat de voorkeur uit naar iets meer comfort, dan 
maken wij graag een passende offerte. Op een 
huttentocht neemt u onder andere een slaapzak, 
onderlaken en eventueel kussen(sloop) mee. 

1e DAG: KIEL–OSLO
Vertrek vanuit Kiel om 14.00 uur met Color Line.

2e DAG: OSLO–FAGERNES, 191 KM
Via Hønefoss naar Fagernes. Misschien heeft u 
nog even tijd om in Jevnaker 'Hadeland Glasfa-
briek' te bezoeken. Overnachting op de idyllisch 
gelegen Fagernes Camping, naast Valdres Folke-
museum aan Strandefjorden met grote speeltuin.

3e DAG: FAGERNES–DOMBÅS, 178 KM
Vandaag langs het mooie Jotunheimengebied 
en Valdresflya richting Vågåmo, vanwaar over 
de mooie toeristische route over de Slådalsveien 
(tolweg) via Lesja naar Dombås. Overnachting 
op Bjørkhol Camping. Ideaal uitgangspunt voor 
Geiranger, Snøhetta, Trollstigen of Lom.

4e DAG: DOMBÅS–OVERHALLA, 414 KM
Over de Dovrefjell via Oppdal en Trondheim bij 
Asp over de Kystrikvei 17 via Namsos naar Over-
halla voor één overnachting op de aan de rivier 
gelegen Bjøra Camping met mogelijkheden voor 
(zalm)vissen, kanoën, wandelen & golfen.

5e DAG: OVERHALLA–MO I RANA, 302 KM
Door het Namdal, langs het mooie Majavatn, 
via Mosjøen naar Mo I Rana. Verblijf 2 nachten 
op Yttervik Camping, de ideale familiecamping 
aan de Ranfjord met midget golf, tafeltennis, 
biljart, volleybal, trampolines. 
Activiteiten: Mo I Rana, Grønligrotta (kalksteen 
grot) 20 km ten noorden van Mo I Rana, Glet-
sjer Svartisen.

7e DAG: MO I RANA–SKUTVIK, 357 KM
We passeren de poolcirkel en bevinden ons nu in 
Noord-Noorwegen. Mooie route langs de Svar-
tisen gletsjer en Saltfjellet Nationaal Park, via 
Fauske naar Ness camping (of vergelijkbaar).

8e DAG: SKUTVIK–LAUKVIK, 35 KM
's Morgens oversteek per boot naar Svolvær op 
de Lofoten. Verblijf van 2 nachten op Sandsletta 
Camping in Laukvik, met schitterende ligging 
in een inham aan zee. Ideaal voor een mooie 
zonsondergang! Svolvær is de hoofdplaats op de 
Lofoten. Bezoek karakteristieke vissersdorpjes 
als Kabelvåg en Henningsvær met de 'rorbuer', 
de rode houten huizen op palen of maak een 
boottocht of zee-arend safari naar de indruk-
wekkende Trollfjord.

10e DAG: LAUKVIK–BØ I VESTERÅLEN, 116 KM
Via Fiskebøl, ferry naar Melbu over Sortland 
naar Bø aan de Vesterålsfjord. Mooi uitgangs-
punt voor verkenning van Vesterålen. Bezoek de 
kustplaatsjes Myre en Nyksund voor een mooie 
zonsondergang. Overnachting op de goed ver-
zorgde Kråkberget Fjordcamp aan het strand.

11e DAG: BØ I VESTERÅLEN–BALLANGEN, 282 KM
Vandaag via Sortland langs de Ofotfjorden naar 
de aan zee gelegen Ballangen Camping. Vis-
sen (visvergunning verkrijgbaar bij receptie), 
wandelen, mini golf, een driving range, tennis, 
beach volleybal, voetbal, speeltuin, zwembad 
met glijbaan en trampolines.

12e DAG: BALLANGEN–BIRTAVARRE, 321 KM
Verder noordwaarts naar Nordkjosbotn langs 
de Lyngen naar Birtavarre. Overnachting op 
het mooi gelegen Camp Birtavarre met speel-
tuin en restaurant. U kunt hier vissen, wande-
len en paardrijden.

13e DAG: BIRTAVARRE–ALTA, 238 KM
Langs de prachtige fjordenkust, Reisafjorden 
en Altafjorden naar Alta. Overnachting op Camp 
Alta. Bezienswaardig: Alta Museum o.a. rotste-
keningen die meer dan 7000 jaar zijn. De rotste-
keningen staan op UNESCO's Wereld erfgoedlijst.

14e-15e DAG: ALTA–HONNINGSVÅG, 209 KM
Door het ruige berglandschap naar Olderfjord 
en langs de Porsangerfjord naar Honningsvåg. 
Van hieruit is het niet ver naar de Noordkaap, 
het 307m hoge rotsplateau dat oprijst uit de 
Noordelijke IJszee. Bij een heldere hemel kunt 
u hier vanavond en anders morgen de midder-
nachtzon zien. Er wordt een mooie film over de 
Noordkaap en de provincie Finnmark getoond 
op een 180° panoramascherm. Bezoek ook de 
Kirkeporten en de kleine vissersdorpen Gjesvær 
en Skardsvåg. 2 Overnachtingen op de mooi 
gelegen en gezellige Nordkapp Camping.

16e-20e DAG: HONNINGSVÅG–BERGEN
's Morgens vroeg checkt u in aan boord van 
de Hurtigruten. Zie het uitvoerige Hurtigruten 
reisprogramma van dag tot dag in deze gids op 
pagina 50-58 met leuke en interessante excursie 
mogelijkheden in Hammerfest, Tromsø, Harstad, 
Svolvær (de betoverende eilandengroepen Ves-
terålen en Lofoten), Sandnessjøen, Brønnøy-
sund, Kroningsstad Trondheim met haar mid-
deleeuwse Nidarosdom en Kristiansund. U pas-
seert de poolcirkel bij 66° en 33'N met tradities 
en delicatessen aan dek nemen we hier afscheid 
van het noordpoolgebied. Hierna volgt het deel 
van de kust dat is omgeven door sagen en legen-
den. Eén ervan gaat over de bergketen 'De Zeven 
Zusters', een andere over de berg 'Torghatten', 
waarvan het gat in het midden afkomstig zou 
zijn van 'de pijl van Hestmannen'. De Vega Archi-
pel behoort tot de werelderfgoed van UNESCO. 
Op de 17e dag komen we om 14.30 uur in Ber-
gen aan waarna u nog volop gelegenheid heeft 
om deze prachtige stad te bezichtigen. Bezoek 
Bryggen met de oude koopmanshuizen langs 
de haven, maak een tocht met de Fløienbaan 
en geniet van het fascinerende uitzicht vanaf 
de top. In de buitenwijk vindt u de Fantoft Stav-
kerk en Troldhaugen: het huis van de Noorse 
componist Edvard Grieg, dat nu als museum is 
ingericht. Overnachting in Thon Hotel Bergen 
Brygge, Bergen.

21e-22e DAG: BERGEN–HIRTSHALS
Vertrek om 13.30 uur per Fjord Line. Aankomst 
Hirtshals om 07.30 uur.

Norske aanbieding Svartisen

Autotour: via kampeerhutten 

Hurtigruten: Honningsvåg–Bergen

Vertrek: dagelijks periode 15/5-15/9/2017

vanaf € 1.451  pp

Inclusief: verblijf in 11 geselecteerde kampeerhutten voor 
2-, 3- of 4-persoonsbezetting; 5 dagen Hurtigruten traject 
Honningsvåg–Bergen in een 2-persoons binnenhut cate-
gorie I met ontbijt en 1 hotelovernachting obv logies/ontbijt 
in Bergen. Hurtigruten werkt met flexibele tarieven! 

Toeslag: autovervoer Hurtigruten € 294. Toeslag maaltij-
den Hurtigruten: 3x lunch € 132; 4x diner € 232 pp. Toesla-
gen voor 1-persoonsgebruik op aanvraag.

Exclusief: bootovertochten Kiel–Oslo en Bergen–Hirtshals. 
Zie pagina 89 of www.norske.nl/boten. Norske kan uw 
boot overtocht tegen de laagst beschikbare tarieven voor u 
boeken. Binnenlandse ferries ter plaatse te voldoen.

MEER INFORMATIE? www.norske.nl/hut/svartisen
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16-DAAGSE INDIVIDUELE BUSREIS ISM KRAS

Per bus en boot
vanuit Nederland

Norske Noorwegen Reizen, sinds 1953 dé Noorwegen specialist, en exclusief 
 vertegenwoordiger van Hurtigruten in Nederland organiseert in samenwerking 

met Kras een 16-daagse Hurtigruten bus/groepsreis mét professionele reisleiding.  
Ook dé ideale oplossing voor als u niet wilt vliegen.

6/5: NEDERLAND–KIEL
U reist per Comfort Class bus - met extra been-
ruimte, toilet, TV en minibar - vanuit Nederland 
(opstapmogelijkheden in Utrecht en Hengelo) 
naar Kiel, waar u aan boord gaat van een van 
de luxueuze schepen van de Color Line. Vertrek 
om 14.00 uur. U vaart in 19 uur naar de Noorse 
hoofdstad Oslo. Optioneel is een overnachting 
in Hengelo voorafgaand aan het vroege vertrek.

7/5: OSLO–BERGEN
Tijdens het ontbijt vaart u het Oslofjord in en 
geniet u van het mooie uitzicht. Het schip legt 
middenin Oslo aan, uw Noorwegen avontuur 
kan direct beginnen. De transferbus brengt u 
naar het station in Oslo en vervolgens reist u per 
Bergensbanen, een mooie afwisselende trein-
reis door het fjordenlandschap met vele tunnels 
door het Hallingdal en via de Hardangervidda 
hoogvlakte naar de charmante haven- en Han-
zestad Bergen. Overnachting inclusief ontbijt 
in een eersteklas hotel.

8/5: BERGEN – HURTIGRUTEN
De 11-daagse Hurtigruten reis begint in de mooie 
stad Bergen, omringd door zeven bergen. Er is 
gelegenheid de historische stad te verkennen. 
Rond 4 uur is er een bustransfer naar de kade, 
aansluitend de inscheping aan boord van Hur-
tigruten waar u de komende dagen verblijft op 

basis van volpension. Na het dinerbuffet is er 
een informatieavond. In de loop van de avond 
zet het ms Nordlys koers naar het noorden.

9/5: ÅLESUND–HJØRUNDFJORD–MOLDE
We varen langs de talrijke rotseilanden van de 
scherenkust en meren ’s morgens aan in Åle-
sund. Na een korte stop volgt een bezoek aan 
de schitterende Hjørundfjord waar een optio-
nele excursie mogelijk is. ’s Avonds volgt een 
bezoek aan Molde en Kristiansund. 

10/5: TRONDHEIM–RØRVIK
’s Morgens vroeg wordt in Trondheim aangelegd. 
Er is enkele uren gelegenheid om de sfeervolle 

Norske aanbieding busreis

Busreis: touringcar + Color Line + treinreis 
+ hotels inclusief logies en ontbijt 

Hurtigruten: Bergen–Kirkenes–Trondheim

Vertrek: 6/5-21/5/2017

vanaf € 2.814  pp

Inclusief: busreis vanuit Nederland naar Kiel v.v.; Color Line 
Kiel–Oslo–Kiel in basis hutaccommodatie; treinreis Oslo–
Bergen + Trondheim–Oslo, 2e klasse en zitplaatsreserve-
ring; Hurtigruten rondreis Bergen–Kirkenes–Trondheim op 
basis van volpension (ontbijt, lunch en diner), incl. hut van 
uw keuze; wees ervan bewust dat Hurtigruten een flexibele 
prijsstelling hanteert, waarbij de prijs afhankelijk is van de 
capaciteit op het moment van boeken; overnachting in 
genoemde hotels, op basis van logies/ontbijt; alle bus-
transfers in Noorwegen; deskundige reisleider; entree voor 
het Hurtigruten Museum. 

Toeslagen: voor 1-persoonsgebruik, buitenhut of suite op 
aanvraag.

Alle prijzen zijn in € per persoon, op basis van 2 personen 
die samen reizen en een tweepersoons hutaccommodatie/
hotelkamer delen. Het minimum aantal deelnemers 
bedraagt 25 personen. Extra korting indien u eerder met 
Hurtigruten heeft gereisd.

MEER INFORMATIE? www.norske.nl/bus/kras

binnenstad te verkennen met de oude stadsbrug, 
de karakteristieke houten koopmanshuizen en 
de middeleeuwse Nidarosdom.

11/5: POOLCIRKEL EN LOFOTEN
‘s Morgens passeren we de Poolcirkel, gemar-
keerd door een globe op een rotseiland. We 
bevinden ons nu in ‘het land van de midder-
nachtzon’. Over de Vestfjord varen we naar de 
Lofoten eilanden. 

12/5: TROMSØ
’s Nachts varen we door de smalle Raftsund. Na 
een stop in Harstad, op de Vesterålen eilanden, 
gaat de reis via Finnsnes naar Tromsø, ‘het Parijs 
van het Noorden’ waar u de moderne IJszee-
kathedraal met zijn glas-mozaïeken of het  Polaria 
museum kunt bezoeken.

13/5: HONNINGSVÅG EN NOORDKAAP
Na Hammerfest en Havøysund bereiken we Hon-
ningsvåg en kunt u een bezoek brengen aan de 
Noordkaap, de 307 m. hoge leisteenrots die steil 
uit de Noordelijke IJszee oprijst. In de Noorkaap-
hal kunt u Europa's meest noordelijke postkan-
toor, cafetaria en een kleine kapel bezoeken.

14/5: KIRKENES 
’s Morgens bereiken we Kirkenes, het keerpunt 
van de reis. Na een verblijf van enkele uren, 

met mogelijkheid om excursies te maken, begint 
de terugreis. Tijdens de tocht naar het zuiden 
kunt u de havens bezichtigen die op de heen-
reis ’s nachts werden aangedaan. 

15/5: HONNINGSVÅG–TROMSØ
’s Morgens vroeg aankomst in Honningsvåg en 
via ‘de noordelijkste stad ter wereld’ Hammerfest 
naar Tromsø. Mogelijkheid voor excursie IJszee-
kathedraal met middernachtconcert.

16/5: VESTERÅLEN–LOFOTEN
Vandaag staan de betoverende eilandengroe-
pen Vesterålen en Lofoten op het programma. 
In Stokmarknes kunt u het Hurtigrutenmuseum 
bezoeken (gratis). Later vaart het schip door de 
zee-engte Raft sundet en maakt misschien ook 
een uitstapje naar de Trollfjord met zijn fascine-
rende natuur. Tijdens de 2 uur durende stop in 
Svolvær heeft u de gelegenheid om deze typi-
sche stad met traditionele rode vissershuizen 
te verkennen. Na een korte stop in Stamsund 
verlaten we de Lofoten en varen richting het 
vasteland.

17/5: POOLCIRKEL, ZEVEN ZUSTERS
Bij 66°33’N passeren we de poolcirkel - met tra-
dities en delicatessen aan dek nemen we hier 
afscheid van het noordpoolgebied. Dit deel 
van de kust is verweven met sagen en legen-

den. Eén ervan gaat over de fascinerende berg-
keten 'de Zeven Zusters', een andere over de 
berg 'Torghatten', waarvan het gat in het midden 
afkomstig zou zijn van de pijl van de boog van 
'Hestmannen’, de paardenman. De Vega-archi-
pel behoort tot werelderfgoed van UNESO. De 
eilanden kunnen met een optionele excursie 
bezocht worden.

18/5: TRONDHEIM–OSLO
Vandaag bereiken we de mooie ‘Kroningsstad’ 
 Trondheim. Na de rit per bus richting het station 
reist u per trein via het schitterende  Nationaal 
Park ‘Dovrefjell’ naar Oslo. Hier verblijft u 2 nach-
ten in een centraal gelegen eersteklas hotel. Vol-
doende gelegenheid om iets van de interessante 
hoofdstad te gaan zien of enkele bezienswaar-
digheden te bezoeken, zoals bijvoorbeeld het 
Vigeland park of het schiereiland Bygdøy met 
de Vikingschepen Fram en Kon Tiki. 

20/5: OSLO–KIEL
Om 14.00 uur vertrekt het luxe schip van de 
Color Line voor de overtocht naar Kiel.

21/5: KIEL–NEDERLAND
Aankomst in Kiel om 10.00 uur, vanwaar uw bus 
u naar Hengelo of Utrecht terug brengt.
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Tromsø
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8-DAAGSE FLY/DRIVE REIS INCLUSIEF HURTIGRUTEN

Arctisch Noorderlicht
Avonturen op de Lofoten & Tromsø

Bezoek de Lofoten en Tromsø en ervaar de spectaculaire natuur boven de poolcirkel. 
Kom van alles aan de weet over het noorderlicht, de in het wild levende dieren, 

de geschiedenis en cultuur. Maak gebruik van 's werelds enige 'live aurora borealis 
service', zodat u wordt gewaarschuwd als er noorderlichtactiviteit is.

Geniet van de indrukwekkende Hurtigruten-
reis langs de Lofoten en Vesterålen eilanden 
en via de Trollfjord naar Tromsø, de hoofdstad 
van Noord Noorwegen, ook wel 'het Parijs van 
het noorden' genoemd.

1e DAG: AMSTERDAM–OSLO–BODØ
Vliegreis vanaf Amsterdam, met overstap in 
Oslo naar Bodø. Overnachting inclusief ontbijt 
in Thon Nordlys Hotel.

2e DAG: BODØ–SVOLVÆR
's Morgens vrij in Bodø. 's Middags vertrek per 
Hurtigruten naar Svolvær en aansluitend trans-
fer naar Svinøya. Overnachting in de sfeervolle 
Svinøya rorbuer.

3e-5e DAG: SVOLVÆR
Verblijf in Svinøya rorbu op basis van logies/ont-
bijt. Je kunt deelnemen aan excursies die vanuit 
Svinøya georganiseerd worden zoals: noorder-
licht excursie, lofoten nature safari, zeearend-
safari, wandeling op sneeuwschoenen, kajak 
trip, excursie Lofoten Panorama per minibus. In 
Svolvær vind je allerlei musea en kunstgaleries 
en ook Magic Ice met ijssculpturen. Ook kun je 
een auto huren en het eiland op eigen gelegen-
heid verkennen. Een prachtige tocht gaat via 
de karakteristieke vissersdorpjes als Nus fjord 
en Reine naar het zuidelijkste punt Å. Ook een 
bezoek aan Kabelvåg en Henningsvær is zeer de 

moeite waard. In het Polarlightcenter in Laukvik 
vind je allerlei informatie over het noorderlicht 
en fotografie. Zie het overzicht van mogelijk-
heden op de pagina hiernaast.

5e-6e DAG: SVOLVÆR–TROMSØ
Transfer en 's avonds vertrek Svolvær per Hur-
tigruten naar Tromsø. Misschien is vanavond 
vanaf de boot het fascinerende Noorderlicht 
te zien. Overnachting aan boord inclusief ont-
bijt. Via Harstad en Finnsnes kom je ’s middags 
om 14.30 uur aan in Tromsø. Aansluitend kun je 
nog Hurtigruten excursie 5A Stadstour Tromsø 
of 5B Huskysafari boeken. Twee overnachtin-
gen inclusief ontbijt in Clarion Collection Hotel 
Aurora of soortgelijk.

7e DAG: TROMSØ
Verblijf in de sfeervolle Arctische stad Tromsø. 
Mogelijkheid voor bv bezoek Polar museum met 
rijke historie over de poolreizigers, Polaria en/of 
Tromsø museum. Ook zijn er mogelijkheden voor 
een noorderlichtsafari per bus of boot, orka & 
walvissafari (01/11–31/01) huskytour, sneeuw-
scootertocht in Lyngen Alps, zeekajakken, cross 
country, sneeuwschoentocht of een bezoek aan 
de noordelijkste bierbrouwerij! 

8e DAG: TROMSØ–OSLO–AMSTERDAM
Bustransfer naar het vliegveld. Vliegreis Tromsø–
Oslo–Amsterdam.

Excursie mogelijkheden op de Lofoten
ZEEKAJAKTOCHT MET GIDS
Een winterse tocht met een zeekajak is wel een 
van Lofoten's meest ongelooflijke ervaringen. 
Onze zee-kajakgids haalt je op per auto of mini-
bus bij de receptie en brengt je na de trip weer 
veilig thuis. Er worden 1- en 2 persoons stabiele 
zeekajaks gebruikt. 
Meenemen: lunch en drinken, extra kleding in 
waterdichte tas, camera, zonnebril, geschikte 
kleding. Inbegrepen: gediplomeerde zeekajak-
gids, transfer, complete zeekajak met uitrus-
ting. Periode: september–april, start 10.00 uur. 
Duur: 4 uur of 8 uur.

LOFOTEN PANORAMA PER MINIBUS
Een onvergetelijke foto-excursie per minibus 
als introductie van de Lofoten eilanden. Onze 
lokale en kundige chauffeur gidst tijdens deze 
halve dagexcursie. Ontdek de grillige kustlijn, 
historische vissersdorpjes en witte zandstran-
den omringd door ruige bergen. Verschillende 
fotostops onderweg met adembenemend uit-
zicht. De lunch wordt geserveerd in Præsten-
bryggen in Kabelvåg: Bacalao met brood - een 
traditioneel gerecht met vis, tomaat, ui en aard-
appel. 
Meenemen: warme kleding en camera.
Inbegrepen: chauffeur/gids, vervoer minibus, 
lunch, warm drinken, crackers.
Periode: september–maart: dinsdag en vrijdag
Duur: 4 uur; start 10.00 uur; min. 2 personen.

TROLLFJORD & ZEEAREND RIB SAFARI
Ga mee met onze winter Trollfjord & zeearend 
safari met een snelle RIB boot. Maak kennis 
met de Trollfjord en ontmoet de prachtige zee-
arend. Avontuurlijke boottocht in het specta-
culaire fjord landschap van Noorwegen. Ontdek 
kleine witte zandstranden en grillige fjorden en 
geniet van de schitterende natuur.
Meenemen: camera
Inbegrepen: thermopak/floatingsuit met red-
dingsvest, veiligheidsbril, spectaculaire natuur, 
schipper en gids.
Periode: september–mei: wo/do/vr/za.
Duur: 2 uur; maximum 12 personen, niet geschikt 
voor kleine kinderen. 

NOORDERLICHT & FOTO INSTRUCTIE
Leer de basis voor het maken van goede foto's 
van het Noorderlicht. De gids haalt je op bij 
de receptie van het restaurant van Svinøya 
en neemt je mee per minibus naar het gebied 
waar 's avonds de beste kans is om het poollicht 
'aurora borealis' te zien. Geschikt voor iedereen.
Meenemen: warme kleding, camera, driepoot-
statief, extra batterijen voor de camera.
Inbegrepen: noorderlicht gids, foto instructie, 
vervoer per minibus en warm drinken.
Periode: september–maart; 
dagelijks behalve 23-26/12.
Start: Børsen Spiseri ca. 20.00 uur; 
duur ca. 4 uur; Minimum 2 personen.

SNEEUWSCHOENTOCHT MET GIDS
Tocht op sneeuwschoenen en met gids door de 
prachtige natuur van de Lofoten. Onze moderne 
aluminium sneeuwschoenen met goede bindin-
gen en handige skistokken bieden aantrekkelijke 
mogelijkheden voor mooie bergwandelingen.
Meenemen: goede wandelschoenen, kleine rug-
zak met snack, drinken en extra kleding.
Periode: december–april: dagelijks, zolang de 
sneeuw het toelaat.
Duur: 3 uur; minimaal 2, maximaal 15 personen.

BEZOEK POLARLIGHTCENTER, LAUKVIK
Uitgebreide lezing en multimedia show over 
het noorderlicht, verzorgd door Rob Stammes 
en Therese van Nieuwenhoven, incl. sms-alert 
tot middernacht en entree.
Duur: ca. 4–5 uur. 
Exclusief: vervoer naar/van Laukvik.

LOFOTEN NATURE SAFARI
Beleef de magnifieke Lofoten eilanden vanaf 
het water gedurende de winter. 's Morgens korte 
lezing over geologie en klimaat gevolgd door 
een boottocht met gids. Lunch aan boord.
Periode: oktober–maart: wo/za, muv 23 + 26/12.
Duur: 5 uur: 09.00–14.00 uur. Start: vanaf 
Svinøya; minimum 6 personen.

RESTAURANT BØRSEN
Svinøya's eigen, unieke en sfeervolle restaurant 
dateert uit 1828 en heeft naast allerlei uitstekend 
verzorgde vis en vleesgerechten stokvis als spe-
cialiteit. Hier wordt ook het ontbijt geserveerd.

Noorderlicht & Arctisch avontuur

Fly/drive: hotel/rorbu incl. logies en ontbijt 

Hurtigruten: Bodø–Svolvær–Tromsø

Vertrek: dagelijks 1/10/2016-31/3/2017

vanaf € 961  pp

Inclusief: vliegreis Amsterdam–Bodø en Tromsø–Amster-
dam in de T-klasse incl. belastingen; 3 hotel- en 3 rorbu- 
overnachtingen logies/ontbijt; 1 Hurtigruten dagtraject 
Bodø–Svolvær plus 1 overnachting traject Svolvær–Tromsø 
in een 2-persoons binnenhut met ontbijt. Hurtigruten werkt 
met flexibele tarieven! 

Toeslag: maaltijden Hurtigruten: 1x lunch € 44; 1x diner 
€ 58 pp. Toeslag 3 dagen autohuur op de Lofoten vanaf 
€ 218 inclusief ongelimiteerd aantal KM, CDW/TP en belas-
tingen. Voor autohuur is een creditcard vereist. Toeslagen 
voor 1-persoonsgebruik op aanvraag. 

Exclusief: optionele excursies en verzekeringen.

MEER INFORMATIE? www.norske.nl/winter/arctisch-avontuur
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14-DAAGSE FLY/DRIVE REIS

Lofoten, Vesterålen, 
Noordkaap en de Russische grens

Aantrekkelijke fly&drive reis met een bezoek aan de Lofoten en Vesterålen eilanden  
plus een Hurtigrutenreis naar de Noordkaap. Deze mooie reis combineert uw 

vliegreis met treinen en varen. Op deze manier is uw reis naar de Noordkaap geen 
race tegen de klok, maar een ontspannen vakantie!

In deze 14-daagse reis is rekening gehouden 
met een week verblijf in een huis of rorbu. Het 
is mogelijk om dit verblijf te splitsen in een ver-
blijf op zowel Vesterålen als Lofoten; het ver-
blijf naar wens te verkorten of te kiezen voor 
een hotelverblijf.

1e DAG: AMSTERDAM–TRONDHEIM
Vliegreis met SAS via Oslo naar Trondheim. Aan-
sluitend bustransfer vliegveld-hotel. Overnach-
ting in Thon Hotel Gildevangen, Trondheim.

2e DAG: TREINREIS TRONDHEIM–BODØ
Op eigen gelegenheid naar het station voor 
een indrukwekkende dagtocht per trein over 
de Nordlandsbaan door een fascinerend fjord- 
en berglandschap met prachtige uitzichten 
onderweg naar Bodø. Overnachting in Thon 
Hotel Nordlys, Bodø.

3e DAG: BODØ–SVOLVÆR
’s Morgens vrij in Bodø. Om 12.30 uur arriveert 
het Hurtigruten schip in Bodø. Inscheping en 
vertrek om 15.00 uur over de Vestfjord naar de 
Lofoten. Na enkele uren doemt de Lofotenwand 
voor ons op en om 19.00 uur wordt aangelegd 
in het vissersdorp Stamsund. Na een korte stop 
varen we langs de imposante Lofotenkust naar 
Svolvær, aankomst 21.00 uur. Op eigen gele-
genheid naar het Thon Hotel Lofoten, Svolvær.

4e DAG: SVOLVÆR
Ophalen van de auto: 8 dagen autohuur is in 
de reissom inbegrepen. De Lofoten eilanden 
zijn heel speciaal qua natuur en cultuur. Bezoek 
de kleine vissersdorpen als Reine, Mortsund, 
Henningsvær met traditionele rode huizen op 
palen, ‘rorbu’ genaamd. Excursies: boottocht op 
de Troll fjord is een aanrader! Op de Vesterålen 
eilanden is Andenes het startpunt van de wal-
vissafari; In Stokmarknes vind je een interes-
sant Hurtigrutenmuseum gebouwd in een nos-
talgisch Hurtigrutenschip. De natuur is ook hier 
fascinerend met steile bergen, waarlangs de 
smalle en bochtige wegen kronkelen, en aan 
de oceaankust baaien met idyllische zandstran-
den. Perfect voor een mooie zons ondergang!

4e–11e DAG: LOFOTEN
Verblijf in bungalow of rorbu naar keuze of com-
bineer de Lofoten-aanbieding (zie het kader op 
de pagina hiernaast) in deze reis. NB. de huur-
prijs van het huis, rorbu of de Lofoten-aanbie-
ding is niet inbegrepen; de toeslag is afhanke-
lijk van uw keuze.

11e DAG: HURTIGRUTEN
In de namiddag/avond inleveren van de auto. 
Om 21.00 uur inscheping Hurtigruten voor ver-
trek naar Tromsø. Overnachting aan boord incl. 
ontbijt.

Norske aanbieding FlyDrive Lofoten

Fly/drive: vliegreis + huurauto + hotels 
inclusief logies en ontbijt 

Hurtigruten: Svolvær–Kirkenes

Vertrek: dagelijks periode 15/5-15/9/2017

vanaf € 1.467* pp

Inclusief: vliegreis Amsterdam–Trondheim en Kirkenes–
Amsterdam in de goedkoopste klasse incl. tax; transfer 
vliegveld-hotel/boot v.v.; treinreis Bodø–Trondheim in 
de 2e klasse met gereserveerde zitplaats (voor comfort-
klasse geldt een toeslag van € 15 per traject pp); Hurtigru-
tenreis inclusief overnachting in 2 persoons binnenhut 
douche/toilet incl. ontbijt; hotelovernachtingen incl. ont-
bijt; autohuur 8 dagen (8 x 24 uur) cat. B, ongelimiteerd 
aantal km, CDW, lokale belastingen en diefstalverzekering 
en routebeschrijving van de reis. 

Toeslag: maaltijden (2x lunch, 2x diner) Hurtigruten € 205 pp. 
Toeslag voor 1-pers.gebruik, buitenhut of suite op aanvraag.

Exclusief: verblijf in een rorbu op de Lofoten: 1 week naar 
keuze. Voor het ophalen van een auto buiten kantooruren 
wordt een toeslag berekend. Inzittendenverzekering (niet 
nodig indien u een reisverzekering heeft), benzine, cityfee/
autopass, tolwegen & toeslag extra chauffeur. Voor het achter-
laten van de auto in een andere plaats geldt een drop off fee. 
Vraag naar de voorwaarden want die kunnen per verhuurmaat-
schappij verschillen. Optionele excursies en verzekeringen.

* Prijzen voor 2017 konden vóór druk van deze brochure 
nog niet worden berekend; gepubliceerde prijs is van 2016. 

MEER INFORMATIE? www.norske.nl/fd1

Unieke Lofoten aanbieding
Verblijf 4 nachten/5 dagen op de Lofoten en bepaal zelf in welke volgorde of 

in welke van deze 4 accommodaties. U kunt iedere nacht op een verschillende 
bestemming verblijven of 2 nachten op dezelfde bestemming. Het 4 nachten 

pakket heeft één unieke prijs! Verlengen van dit pakket is ook mogelijk.  
Er geldt een toeslag indien u 4 nachten in 1 accommodatie wilt verblijven. 

1 REINE
Dit pittoreske vissersdorp wordt vaak omschre-
ven als ‘Noorwegens mooiste vakantiebestem-
ming’, rondom omgeven door de kenmerkend 
steile bergen. Als sinds 1743 wordt er handel 
gedreven, waarbij de visvangst het belangrijkste 
middel van bestaan is. Vroeger werden hier ror-
buer gebouwd om vissers te herbergen, tegen-
woordig zijn het unieke vakantie woningen. 
REINE RORBUER: 36 Rorbuer, direct gelegen 
aan het fjord, allen met woonkamer en slaap-
plaatsen voor 4 tot 12 personen, bad kamer 
en keuken. Fiets- en boot verhuur. Restaurant 
'Gammelbua' is als geen ander gespecialiseerd 
in typisch Noorse visgerechten. De Rorbuer 
liggen op 7 km afstand van de veerboot naar 
Bodø. Overnachting, inclusief ontbijt.

2 NUSFJORD
Noorwegens oudste en best bewaarde vissers-
nederzetting, omringd door bergen en viswa-
ters met volop mogelijkheden voor zalmvissen. 
Zowel de huizen als bouwmethodes van dit 
museumdorp staan onder monumentenzorg. 
NUSFJORD RORBUER: De traditionele vissers-
huisjes hebben een prachtig uitzicht over 
zee. Er is een winkel uit 1907 waar u visge-
rei, een boot of kajak en fietsen kunt huren. 
Nusfjord beschikt over een eigen vissersboot 
voor zee-safari’s. In restaurant Karoline kunt 
u genieten van de meest uiteenlopende ‘zee-
vruchten’. U overnacht in een heuse rorbu, 
inclusief ontbijt.

3 HENNINGSVÆR
Dit charmante vissersdorp is een mooi uit-
gangspunt voor een bezoek aan het aquarium, 
het Lofoten Museum of de ‘Art Gallery Espo-
lin’. Neem deel aan de Zee-arend-safari, of sla 
een balletje op één van de mooiste 18-holes 
golfbanen van Europa. U kunt de hele nacht 
doorgaan, de zon gaat immers niet onder tij-
dens de zomermaanden!
HENNINGSVÆR BRYGGEHOTELL: Dit mooie 
hotel is gelegen in het pittoreske vissersdorpje 
Henningsvær. Een fraai, stijlvol gemeubileerd 
en intiem hotel met totaal 66 bedden en com-
fortabel ingerichte kamers, veelal met schitte-
rend uitzicht op de oceaan. Sfeervol Arctisch 
visspecialiteiten restaurant met terras aan de 
pier.  Verblijf inclusief ontbijt.

4 KABELVÅG
Ligt 6 km van Svolvær, in een prachtige omge-
ving te midden van indrukwekkend natuur-
schoon, dichtbij het Lofoten museum en de 
‘Art Gallery Espolin’-. Prima uitgangspunt voor 
mooie excursies zoals: een boottocht door de 
Trollfjord of een bezoek aan Svolvær.
NYVÅGAR RORBUHOTELL: Deze rorbuhuizen 
liggen in Kabelvåg, een dorpje 6 km van Svol-
vær. In het hoofdgebouw vind je het restau-
rant, een sfeervolle lounge en bar. De luxe 
rorbu huizen beschikken over 2 slaapkamers, 
een aparte zithoek, eethoek, kitchenette, bad-
kamer en terras met uitzicht op zee of op de 
bergen. Gratis wifi. Ontbijt is inclusief.

12e DAG: TROMSØ
’s Nachts varen we door de smalle Raftsund. 
Na een stop in Harstad, op de Vesterålen eilan-
den, gaat de reis via Finnsnes naar Tromsø, ‘het 
Parijs van het Noorden’ en startpunt van vele 
poolexpedities. Tijdens het verblijf kunt u op 
eigen gelegenheid de stad verkennen of aan 
boord een stadstour boeken met bezoek aan de 
moderne IJszeekathedraal met zijn glasmozaïe-
ken en het Polaria museum met o.a. informatie 
over de pool expedities.

13e DAG: DE NOORDKAAP
Na een korte stop in Hammerfest en Havøys-
und bereiken we Honningsvåg. Van hieruit kunt 
u een excursie maken naar de Noordkaap, de 
307 m hoge leisteenrots die steil oprijst uit de 
Noordelijke IJszee. Hier krijg je het onbeschrij-
felijke gevoel op het einde van de wereld te 
staan. In de Noordkaaphal vind je het noorde-
lijkste postkantoor, een kapel en een cafetaria. 
Op het plateau wordt een op 180° panorama 
film vertoond over de Noordkaap en Finn mark 
in 4 jaargetijden.

14e DAG: KIRKENES–AMSTERDAM
Als ’s morgens het schip in Kirkenes aanmeert 
is de Hurtigrutenreis hiermee ten einde. Na de 
ontscheping volgt het bustransfer naar het vlieg-
veld en de vliegreis via Oslo naar Amsterdam.
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14-DAAGSE FLY/DRIVE REIS

Noord-Noorwegen
tour door het land van de middernachtzon

Aantrekkelijk fly & drive combinatiereis Noord Noorwegen met een uitgebreid 
bezoek aan ‘het land van de middernachtzon’. Volop mogelijkheden om het leven in 
het hoge noorden te ervaren en een kennismaking met de kunst en cultuur van de 

Samen. De reis eindigt met een ontspannende bootreis per Hurtigruten naar Tromsø. 

1e DAG: AMSTERDAM–TROMSØ
Vliegreis Amsterdam–Oslo–Tromsø per SAS en 
bustransfer naar Scandic Ishavshotel, Tromsø.

2e DAG: VERBLIJF TROMSØ
Gezellige universiteitsstad, ook wel ‘het Parijs van 
het Noorden’ genoemd. Tromsø was startpunt van 
vele poolexpedities. Bezoek het Polar museum 
en Polaria, de IJszeekathedraal of maak een rit 
met de kabelbaan en geniet van het uitzicht!

3e DAG: TROMSØ–ALTA, 296 KM
’s Morgens ophalen van de huurauto op het 
stadskantoor. Dan volgt een indrukwekkende 
route langs en over de fjorden via ferry Brei-
vikseidet–Svensby en Lyngseidet–Olderdalen. 
We passeren de schitterende Lyngenfjord en 
Kvænangen uitzichtpunt en rijden vervolgens 
langs de Alta fjord naar Alta. Overnachting in 
Scandic Alta.

4e DAG: ALTA–KAUTOKEINO, 129 KM
Een mooie rit landinwaarts naar Kautokeino, 
midden in Noors Lapland. Overnachting in het 
in moderne Thon Hotel Kautokeino  met uitzicht 
op het spectaculaire landschap van de Finn-
marksvidda. In Kautokeino vind je de echte Sami-
sche cultuur en het restaurant biedt maaltijden 
met lokale gerechten.

5e DAG: KAUTOKEINO–KARASJOK, 128 KM
Over de hoogvlakte naar Karasjok, de thuisba-
sis van de Sami (Lappen) bevolking, en rijk aan 
cultuur en traditie Overnachting in het sfeer-
volle Scandic Karasjok.

6e DAG: VERBLIJF KARASJOK
In Karasjok zetelt het Samisch parlement (Same-
ting of Sámediggi) - bezichtiging mogelijk op 
weekdagen om 13.00 uur. Ook bezienswaardig: 
Sapmi Park & Magical Theatre.

Norske aanbieding FlyDrive

Fly/drive: vliegreis + huurauto + hotels 
inclusief logies en ontbijt 

Hurtigruten: Hammerfest–Tromsø

Vertrek: dagelijks periode 15/5-15/9/2017

vanaf € 2.038* pp

Inclusief: vliegreis Amsterdam–Oslo–Tromsø v.v. in de 
goedkoopste klasse incl. tax; transfer flybus vliegveld–
hotel; 12 dagen autohuur (12x24 uur) cat B incl. ongelimi-
teerd aantal km, CDW, lokale belastingen en diefstalver-
zekering; hotelovernachtingen op basis van halfpension 
m.u.v. verblijf in Tromsø incl ontbijt; Hurtigrutenreis dag-
traject Hammerfest–Tromsø incl. autovervoer voor 2 pers. 
(toeslag bij 3 pers. € 18 pp; toeslag bij 4 pers. € 13 pp) en 
route beschrijving van de reis. 

Toeslag: maaltijd Hurtigruten: 1x lunch € 44; 1x diner € 58 pp. 
Toeslag voor 1-persoonsgebruik op aanvraag.

Exclusief: 2x binnenlandse ferry in de route. Voor het ophalen 
van een auto buiten kantooruren wordt een toeslag berekend. 
Inzittendenverzekering (niet nodig indien u een reisverzeke-
ring heeft), benzine, cityfee/autopass tolwegen & toeslag extra 
chauffeur. Voor het achterlaten van de auto in een andere 
plaats geldt een drop off fee. Vraag naar de voorwaarden want 
die kunnen per verhuurmaatschappij verschillen.

* Prijzen voor 2017 konden vóór druk van deze brochure 
nog niet worden berekend; gepubliceerde prijs is van 2016. 

MEER INFORMATIE? www.norske.nl/fd2
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7e DAG: KARASJOK–KIRKENES, 275 KM
Vandaag passeren we de Noors/Finse grens 
en volgen een mooie rit door Finland langs 
het Kevo Nationaal Park en het Inari meer. Bij 
Neiden zijn we terug in Noorwegen en rijden 
het laatste stuk naar Kirkenes. Overnachting in 
Thon Hotel Kirkenes.

8e DAG: VERBLIJF KIRKENES
Maak een uitstapje door het Pasvikdal naar Stors-
kog en de Noors-Russische grens of maak een 
tocht met een rivierboot op de grensrivier. 

9e DAG: KIRKENES–LAKSELV, 354 KM
Indrukwekkende dagtocht langs de fjorden van 
de Varangerfjord aan de Noordelijke IJszee naar 
Lakselv. Overnachting in Lakselv Hotel.

10e DAG: LAKSELV–HONNINGSVÅG, 164 KM
Via het imposante landschap van de Porsanger-

fjord naar Honningsvåg. Voor het bezoek aan de 
Noordkaap, een 307 m hoge uit de Noordelijke 
IJszee rijzende leisteenrots, neemt u de tun-
nel. Bezoek het noordelijkste postkantoor in de 
Noordkaaphal. Op het plateau wordt een 180° 
panoramafilm vertoond over de Noordkaap en 
de provincie Finn mark in 4 jaargetijden. Op de 
terugreis is een bezoek aan het vissersdorpje 
Skardsvåg de moeite waard! Overnachting in 
Scandic Honningsvåg of vergelijkbaar.

11e DAG: VERBLIJF HONNINGSVÅG
Misschien is een bezoek aan het vissersdorpje 
Gjesvær vandaag een optie? Van hieruit wordt 
o.a. een vogelexcursie per boot georganiseerd.

12e DAG: NOORDKAAP–HAMMERFEST, 182 KM
Zuidwaarts langs de Porsangerfjord. In Older-
fjord nemen we de afslag naar Hammerfest. Deze 
noordelijkste stad ter wereld is een belangrijke 

vissershaven. In de stad kun je "een ijsbeer ont-
moeten" en lid worden van de ijsberenclub! 
Overnachting in Thon Hotel Hammerfest.

13e DAG: HAMMERFEST–HURTIGRUTEN 
In de loop van de morgen inscheping Hurtigru-
ten en om 12.45 uur start de reis in zuidelijke 
richting. Zie het dagprogramma op pagina 50. 
Bij Øksfjord passeren we een gletsjer, ’s avonds 
volgt een stop bij de oude handelspost Skjer-
vøy en kort voor middernacht komen we aan in 
Tromsø. Ontscheping. Overnachting in Scandic 
Ishavshotel, Tromsø.

14e DAG: TROMSØ–AMSTERDAM
Vandaag auto inleveren op het vliegveld. 
Vliegreis Tromsø–Oslo–Amsterdam.
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10-DAAGSE FLY/DRIVE REIS

Poolcirkel tour & Lofoten
per trein, huurauto en Hurtigruten

Een aantrekkelijke, korte reis naar het land van de middernachtzon en een mooie 
combinatie van vliegen, varen, treinreizen en autohuur. Een kennismaking met de 

steden Trondheim en Bodø, een aantrekkelijke bootreis met Hurtigruten en een 
3 daags hotelverblijf op de Lofoten inclusief auto!

1e-2e dag: Vliegreis per KLM van Amsterdam naar 
Trondheim. Aansluitend bustransfer en 2 over-
nachtingen in Scandic Nidelven Hotel. Trond-
heim is een gezellige ‘groene’ stad, met mooie 
ligging aan de Trondheimsfjord. Wandel door 
de charmante stegen, over de oude stadsbrug 
Gamle Bybrua, langs de kleurrijke houten pak-
huizen van Bakkland of vertoef aan de idyllische 
haven van de mooie stad. Trondheims beroemd-
ste bezienswaardigheid, de imposante Nidaros-
Dom, is het grootste middeleeuwse bouwwerk 
in Gotische stijl van Noorwegen, tegenwoordig 
kroningskerk en nationaal monument. Of maak 
een excursie naar het historische Munkholmen 
eiland voor de kust van Trondheim met een oud 
Benedictijner klooster. 
3e-4e dag: Op eigen gelegenheid naar het station 
voor een indrukwekkende dagtocht per trein 
door een fascinerend fjord- en berglandschap 
met prachtige uitzichten onderweg naar Bodø 
voor 2 overnachtingen in Thon Nordlys Hotel.
U heeft een hele dag om het havenstadje Bodø 
te verkennen. Misschien kunt u het vliegtuigmu-
seum bezoeken of een busexcursie naar Salt-
straumen, ’s werelds krachtigste getijdenstroom 
in de Saltfjord. Hier kun je een spectaculaire 
RIB-safari maken. 
5e-8e dag: Om 12.30 uur arriveert het Hurtigru-
ten schip; inscheping en vertrek om 15.00 uur 
over de Vestfjord naar de Lofoten. Na enkele 
uren doemt de Lofotenwand voor ons op en om 

19.00 uur wordt aangelegd in het vissersdorp 
Stam sund. Na een korte stop varen we langs de 
imposante Lofotenkust naar Svolvær, aankomst 
21.00 uur. Op eigen gelegenheid naar Thon Hotel 
of Scandic Hotel  Svolvær voor 3 overnachtingen. 
De volgende ochtend kunt u de auto ophalen; 
3 dagen autohuur cat. B. is inbegrepen in de 
reissom. De Lofoten eilanden zijn heel speciaal 
qua natuur en cultuur. Bezoek de kleine vissers-
dorpen als Reine, Mort sund, Henningsvær met 
traditionele rode vissershuizen op palen, ‘ror-
buer’ genaamd en het museum dorp Å. Aan de 
zijde van de oceaan vind je baaien met mooie 
zandstrandjes - perfect voor de middernacht-
zon! Excursies: de optionele boottocht op de 
Trollfjord is een aanrader!
8e-9e dag: In de namiddag/avond levert u de 
huurauto weer in en om 18.30 uur volgt inschep-
ing op de Hurtigruten. Uw schip vertrekt om 
20.30 uur langs de indrukwekkende Lofoten-
kust naar Stamsund. Na een korte stop verlaten 
we de Lofoten en varen we richting het vaste-
land. Twee overnachtingen aan boord inclu-
sief ontbijt. Zie de uitgebreide omschrijving op 
pagina 52-54.
10e dag: Om 06.30 meert het schip aan in Trond-
heim. Na ontbijt transfer per bus naar het station 
en een fascinerende treinreis over de Dovre-
fjell, door het Gudbrandsdal langs het mooie, 
langgerekte Mjøsa meer naar Oslo. Aansluitend 
terugvlucht per KLM van Oslo naar Amsterdam.

Norske aanbieding FlyDrive

Fly/drive: vliegreis + 2 treinreizen + huurauto  
+ hotels inclusief logies en ontbijt 

Hurtigruten: Svolvær–Trondheim

Vertrek: dagelijks periode 15/5-15/9/2017

vanaf € 1.409* pp

Inclusief: vliegreis Amsterdam–Trondheim/Oslo–Amster-
dam per KLM in de goedkoopste klasse incl. tax; hotels 
inclusief ontbijt, treinreizen inclusief zitplaatsreservering 
2e klasse (voor comfortklasse geldt een toeslag van € 15 per 
traject pp); Hurtigruten inclusief overnachting in een bin-
nenhut d/t incl. ontbijt; autohuur 3 dagen (3x24 uur) cat. B 
op de Lofoten inclusief ongelimiteerd aantal KM, CDW, 
lokale belastingen en diefstalverzekering en route-
beschrijving van de reis. 

Toeslag: maaltijden (2x lunch, 3x diner) Hurtigruten € 262 pp. 
Toeslagen voor 1-persoonsgebruik, buitenhut of suite op 
aanvraag. Voor het ophalen van een auto buiten kantoor-
uren wordt een toeslag berekend. Inzittendenverzekering 
(niet nodig indien u een reisverzekering heeft), benzine, 
cityfee/autopass tolwegen & toeslag extra chauffeur. Voor 
het achterlaten van de auto in een andere plaats geldt een 
drop off fee. Vraag naar de voorwaarden want die kunnen 
per verhuurmaatschappij verschillen.

* Prijzen voor 2017 konden vóór druk van deze brochure nog 
niet worden berekend; gepubliceerde prijs is van 2016. 

MEER INFORMATIE? www.norske.nl/fd3

VLIEG/TREIN VAKANTIE MET HURTIGRUTEN

dé 3-stedenreis
Bergen, Oslo & Trondheim

Individuele rondreis met bezoek aan de 3 grootste steden van Noorwegen, omringd 
door een fascinerende natuur van bergen en fjorden. Mooie treinreizen zorgen 
voor de reis van stad tot stad en tot slot wacht een ontspannende bootreis per 
Hurtigruten. U kunt kiezen uit verblijf in middenklasse of eerste klasse hotels.

1e-2e DAG: AMSTERDAM–BERGEN
Vliegreis per KLM Amsterdam–Bergen. Transfer 
naar het centrum en verblijf in Scandic Nep-
tun Hotel of eerste klasse Thon Hotel Rosen-
krantz. Wandel over de grote vismarkt op het 
plein en door de smalle steegjes op Bryggen, 
met de oude koopmanshuizen langs het water. 
Ook ‘Gamle Bryggen’ is een mooi oud gedeelte 
van de stad met pittoreske witte huizen en rode 
daken. Neem de Fløienbaan naar de berg Fløien 
met prachtig uitzicht op de stad. 

3e-4e DAG: BERGEN–OSLO
Op eigen gelegenheid naar het station voor de 
Bergensbanen, een mooie afwisselende trein-
reis door het fjordenlandschap met vele tunnels, 
over de Hardangervidda en door het Hallingdal 
naar Oslo. Het vertrek is om 08.00 uur of 12.00 
uur, de reis duurt ca. 7 uur. Na aankomst in Oslo 
op eigen gelegenheid naar het Scandic Hol-
berg Hotel of eerste klasse Thon Opera Hotel. 
De Noorse hoofdstad met zijn vele parken ademt 
een ontspannen sfeer en biedt voor elk wat wils. 
Wandel door de grote winkelstraat ‘Karl Johan’ 
langs het paleis en de kleurrijke haven of bezoek 
het raadhuis met prachtige schilderingen. Ook 
het Vigeland beeldenpark is een ‘must’!

5e-6e DAG: OSLO–TRONDHEIM
Op eigen gelegenheid naar het station. Vandaag 
staat de treinreis per Dovrebanen, de treinreis 

langs het Mjøsa meer, via Lillehammer en de 
Dovrefjellpas naar Trondheim. Na aankomst op 
eigen gelegenheid naar het Thon Gildevangen 
Hotel of eerste klasse Scandic Nidelven Hotel. 
Een extra dag in de gezellige studentenstad 
Trondheim met als grootste bezienswaardigheid 
de middeleeuwse Nidarosdom, de kerk waarin 
alle Noorse koningen gekroond zijn. Bezichtig 
ook de oude stadsbrug en de koopmanshui-
zen langs het water, het muziekmuseum of het 
historische Munkholmen eiland voor de kust.

7e DAG: HURTIGRUTEN
Op eigen gelegenheid naar de haven waar om 
10.00 uur het Hurtigrutenschip vertrekt voor een 
ontspannende bootreis met stops in ‘stokvis-
stad’ Kristiansund en in Molde, de stad van de 
rozen, omringd door de mooie Romsdal-Alpen. 
Overnachting aan boord in een binnenhut met 
douche /toilet op basis van logies/ontbijt. Zie 
dagprogramma pagina 56-58.

8e DAG: BERGEN–AMSTERDAM
’s Morgens varen we langs de schilderachtige  
Nordfjord en een paar mijlen zuidelijker door 
de monding van de Sognefjord. Op het laatste 
stuk naar Bergen vaart het schip langs de kust 
door een prachtig scherenlandschap. Aankomst 
Hurtigruten in Bergen om 14.30 uur. Transfer 
naar het vliegveld en terugvlucht Bergen–
Amsterdam.

Norske aanbieding

3-Stedenreis:  
Vliegreis, treinen, hotels & Hurtigruten

Vertrek: dagelijks

vanaf € 1.086* pp 
Met eerste klasse hotels vanaf € 1.186 pp

Inclusief: vliegreis Amsterdam–Bergen v.v. per KLM in de 
goedkoopste klasse incl. tax; hotels op basis van logies/
ontbijt; treinreizen met zitplaats reservering in de 2e klasse 
(voor comfortklasse geldt een toeslag van € 15 per traject 
pp); 2 dagen Hurtigruten traject Trondheim–Bergen inclu-
sief binnenhut met douche/toilet en ontbijt; overig vervoer 
volgens programma. 

Toeslag: 1-persoonsgebruik, buitenhut of suite op Hur-
tigruten is op aanvraag; tevens kunnen we ook tevoren 
lunch en diner aan boord bestellen, prijzen hiervoor resp. 
€ 41 en € 53 p.p. Er is ook een cafetaria aan boord.

* Prijzen voor 2017 konden vóór druk van deze brochure 
nog niet worden berekend; gepubliceerde prijs is van 2016.

MEER INFORMATIE? www.norske.nl/3steden
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12-DAAGSE INDIVIDUELE GROEPSREIS

Noorse Kerst & Nieuwjaar
aan boord van Hurtigruten

Zodra de winter met haar witte deken van glinsterende sneeuw de fjordenkust 
bedekt, ontstaat het perfecte decor voor de mooiste feestdagen van het jaar.  

Aan boord van uw schip kunt u genieten van de warme, hartelijke sfeer en rust die 
tijdens de kerstdagen passagiers en bemanning weet te verbroederen. 

Ook in deze tijd van het jaar vertrekt er iedere 
dag één van de comfortabele schepen voor een 
reis langs de karakteristieke Noorse fjorden-
kust. Indien mogelijk zal Norske voor enkele 
afvaarten aantrekkelijk geprijsde 'groepsreizen' 
samenstellen die zijn gebaseerd op deelname 
van minimaal 10 individuele reizigers. 
Voor actuele aanbieding(en) kijkt u op onze site: 
www.norske.nl/kerst.

20/12: KERSTREIS MS NORDNORGE
Op de reis met ms Nordnorge, die op 20 decem-
ber vanuit Bergen afvaart, kunt u de Noorse 
feestelijke en plechtige Kerstvieringen in het 
gezellige Svolvær op de Lofoten vieren. De stad 
is dan feestelijk verlicht en in het gezellige cen-
trum zijn veel stalletjes met Kerstproducten. 
Kerstavond wordt aan boord op de traditionele 
Noorse manier gevierd met een extra feeste-
lijke maaltijd samen met de bemanning. Ook is 
er gelegenheid tot het maken van kerstdeco-
raties, gemberbrood-huizen, of het zingen van 
Noorse kerstliederen.

1e DAG: AMSTERDAM–BERGEN
U vliegt van Amsterdam naar Bergen. Beleef 
deze prachtige stad in winters decor en stem-
mige kerst sfeer. Bezoek de grote vismarkt en 
de historische koopmanshuizen op Bryggen. 
‘s Middags naar de Hurtigrutenkade waar uw 
comfortabele schip om 22.30 uur vertrekt.

2e–12e DAG: BERGEN–KIRKENES–BERGEN
Uw schip volgt de route zoals omschreven op 
pagina 36-58. Op weg naar het noorden, heeft 
u de mogelijkheid om interessante presenta-
ties en activiteiten mee te maken. Geniet van 
de ontspannen sfeer in de meest spectaculaire 
winterlandschappen. Bezoek de Jugendstil-stad 
Ålesund die al feestelijk verlicht is voor het nade-
rende kerstfeest. Geniet van het prachtige win-
terse uitzicht over het gezellige centrum vanaf 
de Aksla-berg! In Trondheim is de imposante 
gotische Nidaros kathedraal rond de kerstdagen 
op haar mooist. De Dom is in 1070 gebouwd op 
het graf van St. Olav, de Noorse patroonheilige. 
Zodra we de poolcirkel zijn gepasseerd kunnen 
we het fascinerende Aurora Borealis frequent 
gaan waarnemen en begint de 'jacht op het Noor-
derlicht'. Onder deze magische verlichting vieren 
we Kerstmis in de gezellige hoofdstad van de 
Lofoten: Svolvær. Verder noordwaarts, richting 
Kirkenes, kunt u uitgenodigd worden om een 
ijs-duik in de Noordelijke IJszee te nemen. We 
varen langs de vroegere Sami offerplaats Finn-
kjerka die ‘s winters mooi verlicht wordt, naar 
het land van de Lappen (Samen) en vice versa.

12e DAG: BERGEN–AMSTERDAM
In de loop van de middag komt er een einde aan 
deze sprookjesachtige rondreis en volgt transfer 
naar de luchthaven voor uw vlucht naar Amster-
dam. Optioneel is een verlenging in Bergen.

Norske Kerst aanbieding

Kerstreis: ms Nordnorge 
inclusief retourvlucht en transfers

Hurtigruten: Bergen–Kirkenes–Bergen

Vertrek: 20/12/2017–31/12/2017

vanaf € 1.740 pp

Inclusief: vliegreis Amsterdam–Bergen v.v. per KLM in de 
goedkoopste klasse incl. luchthavenbelastingen; 12 dagen 
Hurtigruten traject Bergen–Kirkenes–Bergen op basis van 
volpension (ontbijt, lunch, diner + Kerstdiner) inclusief 
gegarandeerde binnen- of buitenhut.

Bij een gegarandeerde hut wordt uw hutnummer aan boord 
toegewezen.

Kijk op onze site voor actuele aanbiedingen!

MEER INFORMATIE? www.norske.nl/kerst
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HURTIGRUTEN FACILITEITEN

Samengestelde groepsreizen
van corporate travel tot happy single

Het door Norske gehanteerde concept van 'individuele groepsreizen' kent vele 
mogelijkheden. Regelmatig organiseren we de populaire 'single-aanbiedingen' voor 

alleenreizenden. Maar ook voor 'groepen' die elkaar wél kennen kunnen we tegen 
aantrekkelijke tarieven een groepsreis samenstellen. 

De kracht van een 'individuele groepsreis' zit 
in het minimum aantal deelnemers. Door meer-
dere singles of koppels op eenzelfde, door ons 
vooraf geselecteerde, datum te laten reizen kun-
nen we de 12-daagse Hurtigruten rondreis of 
de hotels tegen scherpere tarieven aanbieden. 
Met andere woorden: u reist bijvoorbeeld met 
uw partner op individuele basis, dus geen reis-
leiding of verplichte groepsaangelegenheden, 
maar u betaalt minder door deel te nemen aan 
een door ons samengestelde groepsreis. U ziet 
dit concept bij enkele van de in dit programma 
aangeboden 'groepsreizen' terug, zoals bijvoor-
beeld 'Op jacht naar 't Noorderlicht' [p32], de 
Kerstreis [p110] of onze populaire busreis [p100]. 

GEZELSCHAPPEN
Ditzelfde concept kan door Norske worden uitge-
werkt voor bijvoorbeeld familie-bijeenkomsten, 
festiviteiten, reünies of verenigingen. Heeft u 
iets speciaals te vieren? Wilt u weer eens samen-
komen of een (auto) rally naar de Noordkaap 
organiseren? Is uw club kampioen geworden of 
viert uw vereniging een uniek jubileum? Geza-
menlijk kunt u -compleet verzorgd- genieten van 
het mooiste dat Noorwegen te bieden heeft! 

BEDRIJVEN
Alle Hurtigrutenschepen - met uitzondering 
van ms Lofoten - zijn voorzien van conferentie-
zalen waarvan de grootste 3 schepen ms Troll-

fjord, ms Midnatsol en ms Finnmarken zelfs een 
grote theaterzaal faciliteren. Ideaal voor bedrij-
ven, professionele verenigingen, overheden, 
instellingen of federaties om het nuttige met 
het aangename te verenigen. Bestaat uw bedrijf 
zoveel jaar? Heeft de verkoopafdeling de tar-
get gehaald? Is er een goed resultaat te vieren? 
Wil het management team gezamenlijk, effec-
tief en vol inspiratie aan de slag? Of wilt u een 
(inter)nationale meeting organiseren? Norske 
helpt u graag met het organiseren van -meer-
daagse- congressen, trainingen, incentives, cur-
sussen of studiereizen eventueel in combina-
tie met geselecteerde excursies of Destination 
Management. Zo wordt 'de mooiste zeereis ter 
wereld' tegelijkertijd 'de beste deal ter wereld'.

SINGLE AANBIEDING
Ook in 2017 zal Norske weer single-aanbiedin-
gen voor alleen reizenden organiseren. Cruci-
aal voor het succes is dat de gangbare toeslag 
voor alleengebruik van een hut bij deze reizen 
vervalt. Bij het ter perse gaan van deze publica-
tie (juli 2016) waren data en prijzen helaas nog 
niet door Hurtigruten vrijgegeven. Houd onze 
site, facebook en de nieuwsbrieven in de gaten 
voor actuele scherpe aanbiedingen.

HOOGTEPUNTEN
• 12-daagse Hurtigruten rondreis op basis van 

volpension (ontbijt, lunch en diner)
• Vluchten of bootovertochten vanuit Nederland 
• Norske -sinds 1953 dé Noorwegen specialist-  

is exclusief vertegenwoordiger van Hurtigruten  
in Nederland: 023-528 98 56. 

MEER INFORMATIE? www.norske.nl/single
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DE MOOISTE ZEEREIS TER WERELD + DE KROON VAN ARCTISCH NOORWEGEN

Combineer uw reis langs de fjordenkust met

een Spitsbergen avontuur
Combineer 'de mooiste zeereis ter wereld': uw reis met Hurtigruten langs de Noorse 
fjordenkust met een avontuur op Spitsbergen: 'de kroon van Arctisch Noorwegen'. 

Het 8-daagse avontuur begint in Spitsbergen en gaat via Tromsø naar Bergen. 
De 9-daagse noordgaande reis gaat vanaf Bergen via Tromsø naar Spitsbergen.

8-DAAGSE REIS

Spitsbergen & Noorse kust
Combineer een avontuur in Spitsbergen met een 
reis langs de Noorse kust. Op deze 8-daagse 
individuele groepsreis vliegt u naar Svalbard's 
hoofdstad Longyaerbyen voor een uniek 
4-daags Spitsbergen avontuur en vervolgens 
naar Tromsø voor de zuidgaande route met Hur-
tigruten langs de karakteristieke Noorse kust. 

1e–3e DAG: SPITSBERGEN
Spitsbergen is het grootste eiland van Svalbard, 
een afgelegen archipel met een unieke natuur-
lijke omgeving. Hier, op de top van de wereld, 
kunt u uzelf onderdompelen in een prachtige, 
ongerepte omgeving, met activiteiten zoals een 
hondenslede tour, sneeuwscooter safari en een 
bezoek aan de ijsgrot. U kunt ook genieten van 
een boottocht op de Isfjord, of verken het gezel-
lige Longyearbyen. Zie het overzicht hiernaast.

4e-8e DAG: HURTIGRUTEN
Na aankomst van uw vliegtuig in Tromsø kunt 
u de interessante poolstad bezoeken totdat uw 
schip na middernacht zal vertrekken. Geniet 
van de zuidwaartse reis langs de karakteris-
tieke Noorse fjordenkust. Het volledige dag-
programma leest u op pagina 52–58 met leuke en  
interessante excursie mogelijkheden in Harstad, 
Svolvær, Sandness jøen, Brønnøy sund, Trond-
heim en Kristiansund. U passeert de poolcirkel 
bij 66° en 33'N met tradities en delicatessen aan 
dek nemen we hier afscheid van het noordpool-
gebied. Op de 8e dag komen we om 14.30 uur 
in Bergen aan waarna u nog volop gelegen-
heid heeft om deze prachtige stad te bezichti-
gen. Bezoek Bryggen met de oude koopmans-
huizen langs de haven, maak een tocht met de 
Fløienbaan en geniet van het fascinerende uit-
zicht vanaf de top. In de buitenwijk vindt u de 
Fantoft Stavkerk en Troldhaugen: het huis van 
de Noorse componist Edvard Grieg, dat nu als 
museum is ingericht. 

Spitsbergen avontuur

Combinatiereis: Spitsbergen & Hurtigruten  
exclusief vluchten

Meerdere data mogelijk.  
Bel 023-528 98 56 voor meer informatie.

prijs op aanvraag

Inclusief: Hurtigruten deeltraject Tromsø–Bergen (bij de 
8-daagse reis) of Bergen–Tromsø (bij de 9-daagse reis) in 
de geboekte hutcategorie inclusief volpension (ontbijt, 
lunch & diner) aan boord.

Exclusief: bij de 8-daagse reis: Vliegreizen Amsterdam–
Oslo–Longyearbyen, Longyearbyen–Tromsø en Bergen–
Amsterdam, transfers en hotelverblijf in Longyearbyen. bij 
de 9-daagse reis: Vliegreizen Amsterdam–Bergen, Tromsø–
Longyearbyen en Longyearbyen–Oslo–Amsterdam, trans-
fers en hotelverblijf in Longyearbyen. Norske verzorgt graag 
een offerte-op-maat: 023-528 98 56.

MEER INFORMATIE? www.norske.nl/spitsbergen/combinatie

9-DAAGSE REIS

Noorse kust & Spitsbergen
Combineer uw reis langs de Noorse kust met een 
avontuur in Spitsbergen. Op deze 9-daagse indi-
viduele groepsreis vaart u met Hurtigruten vanaf 
Bergen noordwaarts langs de unieke Noorse 
fjordenkust naar Tromsø, de poort van de Noor-
delijke IJszee. Vanaf Tromsø vliegt u naar Sval-
bard's hoofdstad Longyaerbyen voor een uniek 
4-daags Spitsbergen avontuur.

1e-5e DAG: HURTIGRUTEN
Geniet van de noordwaartse reis langs de karak-
teristieke Noorse fjordenkust. Het volledige dag-
programma leest u op pagina 36–44 met leuke 
en  interessante excursie mogelijkheden in Åle-
sund, Trondheim, Ørnes, Bodø, Stamsund, Svol-
vær en Tromsø.Verken de 'poort naar de Arcti-
sche wereld' voordat uw vliegtuig naar Long-
yearbyen vertrekt. 

6e–9e DAG: SPITSBERGEN
Aankomst in Longyearbyen en transfer naar 
uw hotel. Er zijn vele manieren om het prach-
tige Spitsbergen te ervaren en te verkennen: 
op sneeuwschoenen, per sneeuwscooter, hon-
denslee of boot. De warme golfstroom houdt 
het klimaat relatief mild, hetgeen resulteert in 
een grote verscheidenheid aan Arctische wilde 
dieren zoals poolvossen, rendieren, walrussen, 
duizenden zeevogels en hopelijk Spitsbergen's 
beroemdste inwoner: de ijsbeer. Zie het over-
zicht met excursie-mogelijkheden hiernaast.

FANTASTISCHE ERVARINGEN OP SPITSBERGEN
De 8-daagse en 9-daagse combinatiereizen met verblijf in Longyearbyen worden het gehele 
jaar aangeboden. Afhankelijk van de periode wanneer u reist kunt u Spitsbergen te voet, per 
sneeuwscooter, hondenslee, kayak, of ski verkennen. Onderstaand een overzicht van alle 
excursie mogelijkheden op Spitsbergen. 

EXCURSIES SPITSBERGEN Periode in 2017 Code Prijs pp

Bezienswaardigheden van Longyearbyen 1/4 - 31/12 CENLYR10 43

Champagne proeverij 1/4 - 31/12 CENLYR11 63

A taste of Svalbard 1/4 - 31/12 CENLYR43 118

Per hondenslee naar een ijsgrot 1/4 - 20/5 CENLYR41 280

Hondensledetocht naar Bolterdalen 1/4 - 25/5 CENLYR13 161

Sneeuwscooter safari Elveneset 1/4 - 17/5 CENLYR36 256

Sneeuwscooter safari Barentsburg 1/4 - 17/5 CENLYR37 387

Sneeuwscooter safari East coast 1/4 - 17/5 CENLYR38 462

Sneeuwscooter safari Pyramiden 1/4 - 17/5 CENLYR39 487

Sneeuwscooter Safari Tempelfjorden 1/4 - 17/5 CENLYR15 362

Sneeuwscooter Safari Camp Barentz 1/4 - 17/5 CENLYR16 206

IJsgrot tour 1/4 - 17/5 CENLYR17 103

Arctic Wilderness avond 1/4 - 31/8 CENLYR22 131

Bootreis naar Barentsburg 1/5 - 24/10 CENLYR26 244

Bootreis naar Pyramiden 1/5 - 25/10 CENLYR27 244

Isfjord safari naar Fuglefjella en Hiorthhamn 20/5 - 11/8 CENLYR20 112

Isfjord safari naar de Postbreen gletsjer 20/5 - 11/9 CENLYR46 218

Hondenslee op Foxfonna 26/5 - 20/6 CENLYR42 174

Kayak trip naar de Adventsfjord 1/6 - 30/9 CENLYR28 124

Kayak avond-trip naar de Adventsfjord 1/6 - 30/9 CENLYR45 100

Wandeltocht vanaf zee naar de top 17/6 - 21/8 CENLYR24 137

Hondensledetocht-op-wielen 21/6 - 31/10 CENLYR30 124

Wandeltocht naar Trollsteinen over de Lars gletsjer 23/6 - 30/9 CENLYR44 99

Wandeltocht over Foxfonna 1/7 - 30/9 CENLYR23 99

Isfjord Safari naar Grumant 12/8 - 30/9 CENLYR21 112

In de voetsporen van een pelsjager 1/10 - 30/11 CENLYR29 56

Noorderlicht avond 15/10 - 31/12 CENLYR31 131

Op jacht naar het Noorderlicht 15/10 - 31/12 CENLYR32 87

Hondenslee onder het Noorderlicht 1/11 - 31/12 CENLYR12 161

Ice caving: een ijskoud avontuur 1/11 - 31/12 CENLYR19 93

Noorderlicht safari met de sneeuwscooter 27/11 - 31/12 CENLYR14 243

Noorderlicht safari met de snowcat 27/11 - 31/12 CENLYR40 87

EXPEDITIES SPITSBERGEN Periode in 2017 Code Prijs pp

Spitsbergen wintersafari van 6/4 tot 8/4 CENLYR34 1.874

Skisafari 'van kust naar kust'
van 4/5 tot 7/5

CENLYR33 1.743
van 11/5 tot 14/5

Kajak expeditie Spitsbergen Isfjorden
van 19/6 tot 24/6

CENLYR35 2.187
van 26/6 tot 1/7
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DE NOORSE KUST

Optionele excursies
avontuurlijk & interessant

UNIEKE ERVARINGEN

Met Hurtigruten ontdekt u de fascinerende veelzijdigheid van Noorwegen,  
van de oude Hanze-tradities in Bergen tot aan de Sami cultuur in Noord-Noorwegen. 

34 Havens op de noordgaande route en 33 havens op de zuidgaande route,  
openbaren de charme van het land. 

Tijdens onze optionele excursies onder vak-
kundige begeleiding beleeft u het beste, wat 
de regio’s langs de Noorse kust te bieden heb-
ben, zowel aan land als op het water. Door het 
enorm brede scala aan excursies kunnen we 
iedereen die de Noorse kust wil verkennen de 
meest fantastische ervaringen garanderen. 
Beleef spannende avonturen, geniet van cul-
turele evenementen, aanschouw de adembe-
nemende natuur, zoek uw eigen grenzen of kies 
een leerzame excursie met onze jongste ont-
dekkingsreizigers. Om makkelijker te kunnen 
kiezen hebben we onze excursies van symbolen 
voorzien, zoals  Natuur & wildleven,  Cul-
tuur & Geschiedenis,  Avontuur,  Activitei-
ten,  Lokale gerechten,  Jonge ontdekkings-
reiziger of  Exclusief voor onze platina-gas-
ten. Naast informatieve stadsrondritten nodigen 
beroemde culturele bezienswaardigheden u uit 
voor een bezoek. Maak kennis met de plaatselijke 

vogelwereld op observatie-excursies, beleef 
het unieke Noorse landschap per hondenslee, 
RIB-speedboot of sneeuwmobiel. Beschrijving 
van alle excursies: pagina 117 – 127.

Houd er rekening mee dat sommige excursies 
seizoensgebonden zijn of dat er een minimum, 
respectievelijk maximum aantal deelnemers kan 
gelden. Het programma geldt onder voorbehoud 
van wijzigingen omdat bijvoorbeeld extreme 
weersomstandigheden de doorgang van een 
excursie kunnen verhinderen. Om eventuele 
teleurstellingen te voorkomen adviseren wij 
de excursies minimaal 4 weken voor vertrek 
bij Norske te reserveren: 023-528 98 56.
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HJØRUNDFJORD, BERGWANDELING 2G

• HJØRUNDFJORD      
Trek uw wandelschoenen aan en maak op deze uit-
dagende wandeling kennis met de prachtige omge-
ving van de spectaculaire Hjørundfjord. De tocht 
begint op een landbouwweg, vervolgens een bospad 
waarna de de laatste 500 meter een steile klim is die 
via een rotspad naar de top leidt. Geniet van de frisse 
lucht, de mooie natuur en de adembenemende uit-
zichten op de top waarmee u beloond zult worden! 
Op uw route omhoog kunt u Saebo, aan de andere 
kant van de fjord zien. Voordat we aan de afdaling 
beginnen kunnen we tijdens een koffiepauze in de 
Leknes vallei van het uitzicht over het dorp Urke, de 
tot Øye uitstrekkende fjord en de prachtige bergen 
genieten. We nemen dezelfde weg terug en bezoe-
ken de plaatselijke kruidenier voordat we naar het 
schip terugkeren.

Code: H-HJF2G
Moeilijkheidsgraad: 4
Combinatie mogelijk met excursie 2E
Periode: 2/9–1/11/2017
Prijs: € 69 per persoon

HJØRUNDFJORD, VOORPROEFJE VAN NOORWEGEN 2F

• HJØRUNDFJORD      
Beleef 'een voorproefje van Noorwegen' en ontdek 
plaatsen die bezoekers al eeuwen hebben gefasci-
neerd. Keizer Wilhelm II van Duitsland bezocht dit 
gebied meerdere malen. We leggen aan bij het dorp 
Urke, worden door een tender-boot aan wal gebracht 
en rijden vervolgens per bus door “het smalste dal 
van Noorwegen” - het schilderachtige Norangsdalen. 
Onderweg stoppen we bij enkele spectaculaire plaat-
sen, zoals het Lyngstølmeer. Hier zie je resten van 
oude nederzettingen in het stuwmeer dat in 1908, 
na een grote aardverschuiving, werd afgedamd. We 
zullen ook een bezoek brengen aan het historische 
Union Øye Hotel, dat een belangrijke rol heeft gespeeld 
in de Noorse geschiedenis. Hier zullen we u voorzien 
van lokale specialiteiten en een drankje. Vervolgens 
gaan we naar Urke waar de lokale geschiedenis in 
verschillende vormen wordt getoond. Gegarandeerd 
een unieke belevenis in een prachtig landschap.
 
Code: H-HJF2F
Moeilijkheidsgraad: 2
Combinatie mogelijk met excursie 2E
Periode: 2/9–1/11/2017
Prijs: € 93 per persoon

Haven of traject NOORDGAANDE ROUTE: BERGEN–KIRKENES Periode tussen 1/1/2017–31/3/2018 Prijs pp

2e
 D

ag

Hjørundfjord

2F Hjørundfjord, voorproefje van Noorwegen 2/9–1/11 € 93

2G Hjørundfjord, Bergwandeling 2/9–1/11 € 69

2H Hjørundfjord, zomerweide 2/9–1/11 € 74

Geiranger–Molde 2B Geiranger met Trollstigen 2/6–1/9 € 219

Ålesund

2C Ålesund Jugendstil Rondleiding 2/1–1/6 + 2/11–31/12 € 44 

2E Ålesund Jugendstil Rondleiding 2/9–1/11 € 38

2D Atlanterhavsparken Aquarium en Aksla 2/1–1/6 + 2/11–30/12 € 61

3e
 D

ag

Trondheim

3A Nidaros-Dom & Ringve-Museum 3/4–2/9 € 69

3B Trondheim met Nidaros-Dom 1/1–2/4 + 3/9–31/12 € 60

3E Munkholmen 3/9–2/11 € 66

3G Kajaktour 3/6-2/9 € 121

3H Fietsen door Trondheim 3/4-2/6 € 56

4e
 D

ag

Ørnes–Bodø 4A Svartisen-Gletsjer 4/6–3/9 € 219

Bodø

4B Winterwandeling in Bodø 1/1–31/3 + 4/11–31/12 € 74

4C Bodø en Saltstraumen 1/1–31/12 € 69

4D RIB-bootsafari naar Saltstraumen 1/4–3/11 € 144

Stamsund–Svolvær

4E Lofotr Vikingfeest winter 1/1–3/4 + 4/11–30/12 € 135

4F Lofotr Vikingfeest zomer 4/4–3/11 € 135

4G Hoogtepunten van de Lofoten 4/4–31/8 € 99

5e
 D

ag

Tromsø

5A Tromsø: hoofdstad van het Noorden 2/1–30/12 € 81

5B Winteravontuur husky 1/1–4/5 + 5/11–31/12 € 199

5C Bezoek bij de huskies 5/6–20/10 € 69

5D Poolhistorische stadsrondleiding 2/1–4/4 + 5/11–30/12 € 61

5G Kajak-Tocht 1/5–31/8 € 169

5J Uitzicht op Tromsø, bergwandeling 5/6–4/11 € 94

6e
 D

ag

Honningsvåg

6B Vogelobservatie, Honningsvåg 6/4–5/9 € 161

6A De Noordkaap 1/1–31/12 € 155

6F Noordkaap Exclusief 1/1–31/12 € 313

6G Culturele wandeling Honningsvåg 10/6–10/8 € 54

6H Vissersdorpjes Kamøyvær en Skarsvåg 1/1–31/12 € 94

Kjøllefjord–Mehamn

6C Lapland voor beginners 6/5–5/9 € 104

6D Tocht met sneeuwmobiel in Lapland 1/1–15/5 + 6/12–31/12 € 324

6E Samische herfst 6/9–5/11 € 81

Berlevåg 6I Arctisch 2-daags avontuur 10/4–10/5 € 691

7e
 D

ag

Kirkenes

7A De Russische grens 1/1–31/12 € 74

7B Riviertocht naar de Russische grens 1/6–6/10 € 144

7C Sneeuwmobiel-safari 1/1–5/5 + 15/12–31/12 € 199

7D Excursie naar het sneeuwhotel in Kirkenes 1/1–1/5 + 20/12–31/12 € 79

7E Quad-safari naar de Russische grens 7/5–6/10 € 149

7F Husky-Avontuur 1/1–7/5 + 7/11–31/12 € 211

7G Oogst van de Noordpool 25/8–15/10 € 91

7H Koningskrab expeditie 7/4–6/11 € 199

7I Bergwandeling met huskies 7/6–6/9 € 99

7J Hondensledetocht Exclusief 1/4–20/4/2017 + 7/1–31/3/2018 € 400

Haven of traject ZUIDGAANDE ROUTE: KIRKENES–BERGEN Periode tussen 1/1/2017–31/3/2018 Prijs pp

8e
 D

ag

Mehamn–Kjøllefjord 8F Per sneeuwmobiel door de Poolnacht 1/1–17/5 + 8/12–31/12 € 388

Honningsvåg–Hammerfest 8A Ontbijt op de Noordkaap 8/5–7/10 € 206

Hammerfest

8B Hammerfest, noordelijkste stad ter wereld 2/1–15/3 + 1/5–15/9 + 1/11–30/12 € 49

8G Wandelen in Hammerfest 8/6–7/11 € 61

8H Arctische ontdekkingsreizigers 1/1–22/3 + 8/11–31/12 € 91

Tromsø 8C Middernachtconcert in de ijszeekathedraal 1/1–31/12 € 69

9e
 D

ag

Harstad–Sortland 9A Eilandenwereld van Vesterålen 1/1–31/12 € 103

Risøyhamn–Svolvær 9I Vesterålen & Lofoten Exclusief 15/5–31/8 € 400

Trollfjord–Svolvær 9C Zeearend-Safari 24/3–15/10 € 136

Svolvær

9E Lofoten speedboot avontuur 9/6–8/9 € 131

9F Wandeling vissersdorp Svinøya, Lofoten 1/1–8/4 + 1/9–31/12 € 62

9G Vissen op de Lofoten 9/4–8/6 € 99

Svolvær–Stamsund

9B Eilandenwereld van de Lofoten 9/4–31/8 € 103

9D Lofoten per paard 1/1–31/12 € 131

9H Wandelen op de Lofoten 9/6–8/11 € 86

10
e 

Da
g

Sandnessjøen–
Brønnøysund 10B De Vega eilandengroep 10/6–9/9 € 206

Brønnøysund
10A Brønnøysund wandeling 1/1–31/12 € 56

10C Bezoek aan de zalm 10/6–9/9 € 80

11
e 

Da
g Trondheim

11A Trondheim met Nidaros-Dom 1/1–31/12 € 60

11B Trondheim Exclusief 1/1–31/12 € 188

11D Stadswandeling door Trondheim 1/1–31/12 € 49

Kristiansund–Molde
11C Schilderachtige Atlantische weg 11/4–10/9 € 144

11E Bergtatt marmergrot 1/1–30/4 + 15/9–17/12 € 185

12
e Bergen 12A Bergen stadsbezichtiging (alleen aan 

boord te boeken) 1/1–31/12 € 49

OP
TIO

NE
LE

 EX
CU

RS
IES

HJØRUNDFJORD, ZOMERWEIDE 2H

• HJØRUNDFJORD          
Neem deel aan deze aangename wandeling waarbij 
de vroeger in gebruik zijnde zomerweide Haukås 
met boerenbedrijf en nederzetting bezoeken. Vroe-
ger waren de boerderijen in het dorp erg klein, dus 
was het belangrijk om de afgelegen gebieden als 
zomerweide te gebruiken en op deze plek de koeien 
's morgens en 's avonds te melken. Omdat deze 
zomerweides zo ver van het dorp lagen was het nood-
zakelijk om hier voor de melkmeisjes accommodaties 
te bouwen. In de jaren 90 zijn de oude boerderijen 
op Haukås gerestaureerd als herinnering aan een 
vervlogen tijdperk. Nadat u de nederzetting heeft 
verkend, wordt u uitgenodigd om de lokale delicates-
sen te proeven. Vervolgens rijden we naar de andere 
kant van de vallei, waar we onder andere een bezoek 
brengen aan een lokale kruidenier. 

Code: H-HJF2H
Moeilijkheidsgraad: 3
Combinatie mogelijk met excursie 2E
Periode: 2/9–1/11/2017
Prijs: € 74 per persoon

GEIRANGER MET TROLLSTIGEN 2B

• GEIRANGER–MOLDE       
De excursie begint met het Ørneveien en fantastische 
uitzichten op het imposante Geirangerfjord dat op 
Unesco’s werelderfgoedlijst is opgenomen. Vervol-
gens nemen we de weg naar het Eidsdalsvatnet meer 
en brengt de pont ons van Eidsdal naar Linge. We 
rijden langs alpine gebieden en stoppen voor foto’s 
op de indrukwekkende Gudbrandsjuvet. Een van de 
vele hoogtepunten van de excursie zijn de elf steile 
haarspeldbochten van de Trollstigen richting Åndals-
nes. Op weg naar Molde zien we links de Romsdal-
fjord met de majestueuze Romsdal alpen in het zui-
den. In Molde, de ‘stad van de rozen en de jazz’ kunt 
u nog even rondwandelen voordat u, na het diner, 
weer aan boord van het schip gaat.

Code: H-AES2B
Moeilijkheidsgraad: 1
Periode: 2/6–1/9/2017
Prijs: € 219 per persoon

ÅLESUND JUGENDSTIL RONDLEIDING 2C/2E

• ÅLESUND    
Ålesund, gebouwd op drie door bruggen met elkaar 
verbonden eilanden, staat ook bekend als stad van 
de Art Nouveau. Vandaag de dag presenteert het 
40.000 inwoners tellende Ålesund zich, met haar 
torenspitsen en detailrijke ornamenten op de huis-
gevels, net als vroeger, als een uniek stedenbouw-
kundig monument. Na de grote brand in 1904, die 
het in die tijd hoofdzakelijk uit houten huizen bestaande 
Ålesund vernietigde, werd de stad binnen 3 jaar in 
de toen moderne Art Nouveau stijl herbouwd. Beleef 
de bijzondere architectuur, cultuur en geschiedenis 
bij een stadsrondleiding met deskundige gids inclu-
sief bezoek aan het Art Nouveau Center.

Code: H-AES2C Code: H-AES2E
Moeilijkheidsgraad: 2 Moeilijkheidsgraad: 2
Periode: 2/1–1/6 Periode: 2/9–1/11 
+ 2/11–31/12/2017 Excl. toegang  
Behalve op: 13/4, 14/4,  Jugendstilsenter 
1/5, 17/5 en 24-26/12 Combinatie 2F, 2G, 2H
Prijs: € 41 per persoon Prijs: € 38 per persoon

ATLANTERHAVSPARKEN AQUARIUM EN AKSLA 2D

• ÅLESUND    
Bezoek het Atlanterhavspark, één van de grootste 
zoutwater aquaria van Noord Europa, waar u de zee-
dieren die gevonden kunnen worden in en rond de 
kustwateren van Noorwegen van dichtbij kunt bewon-
deren. Het staat bekend om zijn fascinerende onder-
watershow, waarbij duikers de vissen in Noorwegen’s 
grootste aquarium met de hand voeren, zoals enorme 
heilbotten van meer dan 100 kilogram. Ook de pin-
guïns zijn een bezoek waard. Aansluitend brengt de 
bus u naar Aksla, de hoogste berg van Ålesund. Geniet 
van het prachtige - en beroemde - uitzicht over deze 
schitterende Art-Nouveau stad. Na dit bezoek brengt 
de bus u weer terug naar uw Hurtigrutenschip.

Code: H-AES2D
Moeilijkheidsgraad: 2
Periode: 2/1–1/6 + 2/11–30/12/2017 
Behalve op: 17/5, 24/12 en 25/12
Prijs: € 61 per persoon

DE NOORSE KUST

Optionele

excursies
UNIEKE ERVARINGEN

VOLGORDE VAN DE EXCURSIES
De volgorde waarop de excursies op deze pagina's zijn 
gepresenteerd, is gebaseerd op de geografische lig-
ging van het startpunt van de betreffende excursie 
tijdens de rondreis. Hierdoor kan het voorkomen dat 
een excursie met bijvoorbeeld de letter 'F' eerder wordt 
omschreven dan een excursie met de letter 'B'.

SYMBOLEN

 Natuur & wildleven

 Cultuur & Geschiedenis

 Avontuur

 Activiteiten

 Lokale gerechten

 Jonge ontdekkingsreiziger

 Exclusief voor onze platina-gasten

MOEILIJKHEIDSGRAAD
De excursies zijn ingedeeld op fysieke inspanning:

Categorie 1:  
Geschikt voor alle passagiers.

Categorie 2:  
Voor passagiers met een gemiddelde lichamelijke 
conditie.

Categorie 3:  
Voor passagiers met een goede lichamelijke 
conditie.

Categorie 4:  
Voor passagiers met een zeer goede conditie. 
Niet geschikt voor mensen met loop- of 
rugklachten.
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KAJAKTOUR 3G

• TRONDHEIM    
Unieke excursie per kajak over de Nidelv-rivier door 
Trondheim; een ervaring die u niet snel zult verge-
ten. We bekijken de op een na oudste en tegelijker-
tijd derde stad van Noorwegen vanuit een ongebrui-
kelijk perspectief. Peddelend over de rivier en de 
kleinere kanalen ervaart u de stad zoals weinig ande-
ren die kennen. De kleurrijke houten gebouwen langs 
de haven, de Nidaros kathedraal, het Kristiansten 
fort en de populaire Marine Park zijn slechts enkele 
hoogtepunten. De Nidelv is ook een goede plek om 
te vissen. In de rivier zwemmen zowel forellen als 
zalmen, met een gewicht tot wel 20 kilogram. 

Code: H-TRD3G
Moeilijkheidsgraad: 4
Periode: 3/6-2/9/2017
Prijs: € 121 per persoon

SVARTISEN-GLETSJER 4A

• ØRNES–BODØ      
Bezoek aan de op één na grootste gletsjer van Noor-
wegen. Een boot brengt u vanuit Ørnes langs eilan-
den en scheren, door nauwe zeestraten naar het 
Svartisenbezoekerscentrum waar slechts een meer 
u van de glinsterende ijsmassa van de Engebreen 
gletsjer scheidt, een uitloper van de schitterende 
Svartisengletsjer. De fantastische blik op de op een 
na grootste gletsjer van Noorwegen brengt bezoe-
kers al meer dan een eeuw in vervoering. Vergeet 
niet uw camera mee te nemen! Na ‘koffie en koek’ 
in het bezoekerscentrum gaat u weer aan boord voor 
een tocht langs de mooie kust van Helgeland terug 
naar Bodø waar het Hurtigrutenschip op ons wacht.

Code: H-ORS4A
Moeilijkheidsgraad: 2
Combinatie mogelijk met excursie: 4F en 4G
Deze excursie is niet beschikbaar op afvaarten met 
ms Lofoten en ms Vesterålen.
Periode: 4/6–3/9/2017
Prijs: € 219 per persoon

FIETSEN DOOR TRONDHEIM 3H

• TRONDHEIM    
Er is onlangs veel geïnvesteerd om van Trondheim 
de meest fietsvriendelijke stad van Noorwegen te 
maken. Het centrum van de stad heeft nu meer dan 
5 km aan roodgekleurde fietspaden. Deze excursie 
brengt u van het schip naar de historische wijk Bakk-
land, waar we 's werelds enige fiets-lift - de "Trampe" 
- zullen gebruiken. Vanaf hier fietsen we via de his-
torische houten gebouwen met uitzicht op de kathe-
draal en langs de rivier de Nidelv naar Ila. Over de 
nieuwe fietsbrug steken we de rivier over en fietsen 
langs de fjord terug naar de haven. Ook dit laatste 
stuk gaat door een prachtige omgeving en biedt een 
fantastisch uitzicht op Munkholmen, het klooster 
forteiland voor de kust van Trondheim. Deze excur-
sie is geschikt voor iedereen.

Code: H-TRD3H
Moeilijkheidsgraad: 3
Periode: 3/4-2/9/2017
Prijs: € 56 per persoon

TRONDHEIM MET NIDAROS-DOM 3B

• TRONDHEIM  
Wilt u gedetailleerd over Trondheim en haar beziens-
waardigheden geïnformeerd worden, dan is deze 
2 uur durende stadstour door de voormalige hoofd-
stad de juiste keuze. Trondheim werd al in 997 door 
de Viking koning Olav Tryggvason gesticht, die de 
stad de naam ‘Nidaros’ gaf. De op twee na grootste 
stad van Noorwegen heeft veel van de charmes en 
de intimiteit van een kleine stad behouden. Het is 
ook een stad vol contrasten, met klooster-ruïnes, 
indrukwekkende houten gebouwen, kleurrijke wer-
ven, en een mooi rood geschilderde stadsbrug ‘Bybroen’ 
over de Nidelv rivier die teruggaat tot 1861. Op de 
deskundig begeleide rondleiding brengt u uiteraard 
een bezoek aan de indrukwekkende kerk waar de 
Noorse koningen worden gekroond. De Nidaros-dom 
is het grootste middeleeuwse sacrale bouwwerk van 
Noorwegen, in 1070 gebouwd op het graf van St. Olav 
- de Noorse patroonheilige (gelijk aan excursie 11A).

Code: H-TRD3B - Combinatie met zuidgaand schip
Moeilijkheidsgraad: 1
Periode: 1/1–2/4 + 3/9–31/12/2017 
Behalve op: 24/12
Prijs: € 60 per persoon

MUNKHOLMEN 3E

• TRONDHEIM    
Maak een uitstapje naar Munkholmen - een histo-
risch eiland voor de kust van Trondheim. Op het eeu-
wenoude eiland werd in het jaar 1000 een Benedic-
tijner klooster gebouwd. Dit was waarschijnlijk een 
van de eerste in Scandinavië. Volgens overlevering 
kon het hier zo levendig toegaan dat er vanaf de wal 
over werd geklaagd. In 1658 werd het verbouwd tot 
een fort en gevangenis. De beroemdste gevangene 
was de Deense graaf Peder Griffenfeld, die hier 18 
jaar gevangen zat. Een boottocht op de prachtige 
Trondheim Fjord is een ervaring op zich, waar u vanaf 
zee een spectaculair uitzicht op de stad hebt. Een 
bezoek aan het fort op het eiland neemt u duizenden 
jaren mee terug in de tijd.

Code: H-TRD3E
Moeilijkheidsgraad: 2
Periode: 3/9–2/11/2017
Prijs: € 66 per persoon

NIDAROS-DOM & RINGVE-MUSEUM 3A

• TRONDHEIM  
Talrijke imposante houten gebouwen geven Trond-
heim, de op een na oudste en tegelijkertijd derde 
stad van Noorwegen, een bijzondere charme. We 
bezoeken de pittoreske stadsbrug Bybroen en de 
Nidaros-dom, Noorwegen’s grootste middeleeuwse 
kerk in gotische stijl. Meerdere branden hebben het 
gebouw vergaand verwoest en het is aan het weer 
opgeleefde Noorse nationale bewustzijn te danken, 
dat de dom - tegenwoordig nationaal monument en 
kroningskerk - destijds omvangrijk is gerestaureerd. 
In het herenhuis Ringve en het bijzondere muziek-
historische museum met meer dan 2000 instrumen-
ten van over de hele wereld, wacht u een rondleiding 
met ter zake kundige gids.

Code: H-TRD3A
Moeilijkheidsgraad: 2
Periode: 3/4–2/9/2017
Prijs: € 69 per persoon

WINTERWANDELING IN BODØ 4B

• BODØ      
Ga mee op een winterse wandeling door de prachtige 
bossen van Bodøsjøen! Het gebied buiten de stad 
wordt door de zee omgeven. Vanaf hier heeft u een 
uniek uitzicht op de Børvasstindan bergketen. Deze 
omgeving, met zijn kleine beekjes en pittoreske brug-
getjes, is bij de plaatselijke bevolking erg populair. 
Maar er zijn ook historische overblijfselen zoals gra-
ven van Vikingen, een voormalig werkkamp voor 
Russische krijgsgevangenen uit de Tweede Wereld-
oorlog en het openluchtmuseum waar u veel te weten 
kunt komen over het leven langs deze kust.

Code: H-BOO4B
Moeilijkheidsgraad: 4
Combinatie mogelijk met excursie: 4E
Periode: 1/1–31/3 + 4/11–31/12/2017 
Behalve op: 24/12, 25/12 en 26/12
Prijs: € 74 per persoon

BODØ EN SALTSTRAUMEN 4C

• BODØ    
Deze tour begint met een stadsbezichting van Bodø, 
de tweede grootste stad in het noorden van Noor-
wegen. Bodø heeft 50.000 inwoners en ligt net ten 
noorden van de poolcirkel. Vervolgens reizen we 
door een fantastisch landschap naar Saltstraumen 
- de sterkste getijdenstroom ter wereld, waar het 
water een snelheid van 22 knopen kan bereiken. 
Vier keer per dag stromen hier miljoenen m³ water 
door een 150 m breed en 31 meter diep rivierbed. 
Saltstraumen bestaat al ongeveer drieduizend jaar. 
Het hoogteverschil tussen de zeespiegel en het water 
in de fjord binnen kan wel een meter verschillen. 
Zodra de stroom draait is de zeestraat een periode 
bevaarbaar. We stoppen om foto's van dit fenomeen 
te nemen, alvorens naar ons schip terug te keren. 

Code: H-BOO4C
Combinatie mogelijk met excursie: 4E, 4F en 4G
Moeilijkheidsgraad: 2
Periode: 1/1–31/12
Prijs: € 69 per persoon

RIB-BOOTSAFARI NAAR SALTSTRAUMEN 4D

• BODØ      
Met stevige rubberen RIB-boten ontdekt u de sterk-
ste getijdenstroom ter wereld. Vier keer per dag stro-
men hier miljoenen m³ water door een 150 m breed 
en 31 meter diep rivierbed. Het schouwspel van de 
sterke en wilde natuur zal u enthousiast maken. De 
veilige en comfortabele boten worden door deskun-
dige piloten bestuurd. De excursie wordt begeleid 
door een gids en alle deelnemers worden uitgerust 
met speciale thermopakken, handschoenen, bril en 
laarzen. Een goede lichamelijke conditie is vereist! 
Bekijk de machtige zeearenden met een vleugel-
spanwijdte van meer dan 2 meter, op jacht naar prooi 
in het ruige landschap van de 250 miljoen jaar oude 
Caledonian Fold bergketen.

Code: H-BOO4D
Moeilijkheidsgraad: 3
Combinatie mogelijk met excursie: 4F of 4G
Periode: 1/4–3/11/2017
Prijs: € 144 per persoon

LOFOTR VIKINGFEEST 4E/4F

• STAMSUND–SVOLVÆR        
Op deze excursie krijgt u een kijkje in het leven van 
de Vikingen. Van Stamsund gaat het per bus naar 
Lofoten Viking museum in Borg. Het gebouw uit de 
tijd van ongeveer 500 na Christus en waar ongetwij-
feld ooit Vikingen tot ongeveer 900 na Christus heb-
ben gewoond, werd in de originele grootte en met 
authentieke onderdelen uit de Vikingtijd weer her-
bouwd. De Vikinghoofdman en de ‘dame van het 
huis’ nodigen u uit voor een echt Vikingfeest. Ervaar 
de magie en opwinding als offers aan de goden wor-
den gebracht, biddend dat de zon zal terugkeren en 
de hoop Ragnarök af te kunnen wenden, het einde 
van de wereld. Aansluitend gaat u terug naar Svol-
vær, waar uw Hurtigruten schip wacht.

Code: H-STU4E Code: H-STU4F
Combinatie: 4B of 4D Combinatie: 4C, 4D, 4A*
Periode: 1/1–3/4  (*behalve ms Lofoten 
+ 4/11–30/12/2017 en ms Vesterålen) 
Behalve 24,25+26/12 Periode: 4/4–3/11/2017
Moeilijkheidsgraad: 1 Moeilijkheidsgraad: 1
Prijs: € 135 per persoon Prijs: € 135 per persoon

HOOGTEPUNTEN VAN DE LOFOTEN 4G

• STAMSUND–SVOLVÆR    
Onze eerste stop is de kerk van het dorp Gimsøy. We 
gaan richting Kabelvåg, het oudste - en voorheen 
grootste - vissersdorp op de Lofoten. Hier begon meer 
dan 1000 jaar geleden de handelsvisserij van de 
Lofoten. In Kabelvåg bezoeken we Gallery Espolin, 
waar een grote collectie werken van de geliefde kun-
stenaar Kaare Espolin Johnson te zien is. Hij staat 
bekend om zijn voorstellingen van de zee, de Lofo-
ten en het ruwe vissersleven. In de buurt van de 
galerie ligt het interessante Lofoten Museum. Op de 
historische resten van de middeleeuwse stad Vagar, 
kunt u het hoofdgebouw uit het jaar 1815 vinden, 
alsmede authentieke vissershutten en boothuizen 
met Nordland boten. Onze laatste stop is de Vågan 
kerk in Kabelvåg, ook bekend als de 'Lofoten-kathe-
draal'. De kerk, met 1100-1200 zetels, werd in 1898 
in neogotische stijl gebouwd en is een van de groot-
ste van Noorwegen. 

Code: H-STU4G
Moeilijkheidsgraad: 1
Periode: 4/4–31/8/2017
Prijs: € 99 per persoon

TROMSØ: HOOFDSTAD VAN HET NOORDEN 5A

• TROMSØ  
Poolmetropool Tromsø is de grootste stad van het 
noorden. De Pomor handel, houttransporten, mijn-
bouw en afdichting zijn belangrijke elementen in 
de boeiende geschiedenis van de stad alsook de 
jacht op walrussen en ijsberen in de Noordelijke IJs-
zee. In deze, sinds de middeleeuwen al belangrijke 
stad, wordt u opgewacht voor een stadstour langs 
de belangrijkste bezienswaardigheden. Verwonder 
u over de prachtige ‘Ishav’ IJszeekathedraal met zijn 
kleurrijke glas-mozaïeken. In het ‘Polaria’ beleve-
niscentrum ontdekt u vele wetenswaardigheden over 
het noordpoolgebied zoals het noorderlicht en 
sneeuwstormen. U vindt hier ook een Arctic aquarium 
en een panorama bioscoop waar u de film ‘Svalbard 
- Arctic Wilderness’ kunt zien, die u meeneemt op 
een fantastische reis naar spectaculair Spitsbergen.

Code: H-TOS5A
Moeilijkheidsgraad: 1
Periode: 2/1–30/12/2017 
Behalve op 17/5, 24/12, 25/12 en 26/12
Prijs: € 81 per persoon
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WINTERAVONTUUR HUSKY 5B

• TROMSØ        
Verheug u op een mini-poolexpeditie, waarbij uw 
slee getrokken wordt door husky-honden en u kunt 
genieten van een schitterend uitzicht over de ijzige 
oceaan. Na een korte rit naar Kvaløya wordt u uitge-
rust met warme kleding, schoenen, handschoenen 
en muts. De husky's trekken u bijna geluidloos door 
het winterse wonderlijke landschap, over de weidse 
vlakten en bevroren wateren. U kunt zelf sturen of 
in de slede gaan zitten. Het enige licht dat we zien 
is van onze koplampen, de unieke sterrenhemel of 
- als we geluk hebben - het magische noorderlicht. 
De excursie eindigt met warme koffie en cake rond 
het houtvuur in een lavvo. Een goede lichamelijke 
conditie is vereist!

Code: H-TOS5B
Moeilijkheidsgraad: 3
Periode: 1/1–4/5 + 5/11–31/12/2017 
Behalve op: 24/12
Prijs: € 199 per persoon

DE NOORDKAAP 6A

• HONNINGSVÅG      
Voor de meeste passagiers is deze excursie naar de 
noordelijkste punt van het Europese vasteland een 
‘must’. Vanuit Honningsvåg vertrekt de bus en pas-
seert de 71º noorderbreedte op weg naar het Noord-
kaap plateau, een 307 m hoog uit de Arctische Oce-
aan rijzende leisteen-rots met adembenemend uit-
zicht. Het noordelijkste punt van Noorwegen is wel-
iswaar de westelijker gelegen ‘Kaap Knivskellodden’, 
maar dat ontneemt de Noordkaap niets van zijn roem. 
Onderweg ziet u het subarctische landschap van het 
eiland Magerøy en met grote waarschijnlijkheid ook 
rendieren. In de Noordkaaphal kunt u een bezoek 
brengen aan het noordelijkste postkantoor, cafeta-
ria en oecumenische kapel. Op het Noordkaapplateau 
wordt een 180° panoramafilm vertoond over de 
Noordkaap en de provincie Finnmark in 4 jaargetij-
den (bijna identiek aan excursie 8A).
 

Code: H-HVG6A
Moeilijkheidsgraad: 1
Combinatie mogelijk met excursie: 6C, 6D of 6E
Periode: 1/1–31/12/2017
Prijs: € 155 per persoon

KAJAK-TOCHT 5G

• TROMSØ    
Ervaar de intensiteit van de Noorse zee op een opwin-
dende manier. Samen met uw ervaren gids peddelt 
u langs een stukje van de mooie Noord-Noorse kust-
lijn voor Tromsø langs pittoreske dorpjes waarbij de 
imposante bergen een overweldigende achtergrond 
vormen. Deze excursie biedt een unieke manier om 
geluidloos door deze pure en zuivere wateren te rei-
zen en de maritieme dierenwereld van zeer dichtbij 
te beleven. Wij gebruiken stabiele, dubbelwandige 
zeekajaks en u hoeft geen ervaring te hebben om u 
bij deze excursie aan te sluiten. De gids zal u instru-
eren en ondersteunen. Wij raden u aan om warme 
kleding, een waterdichte jas en eventueel reserve 
kleding mee te nemen.
 

Code: H-TOS5G
Moeilijkheidsgraad: 3
Periode: 1/5–31/8/2017
Prijs: € 169 per persoon

VISSERSDORPJES KAMØYVÆR EN SKARSVÅG 6H

• HONNINGSVÅG    
Vanuit Honningsvåg rijden we door het fascinerende 
landschap van het eiland Magerøya, naar de vissers-
dorpjes Kamøyvær en Skarsvåg. Onderweg vertelt 
uw gids over de natuur, de lokale cultuur en geschie-
denis van het gebied. In Skarsvåg bezoeken we het 
gezellige winterhuis met kerstsfeer en decoraties. 
Bewonder de lokaal geproduceerde handwerken en 
leer hoe een vissersfamilie in 's werelds meest noor-
delijke vissersdorp kan wonen. Kamøyvær heeft een 
pittoreske haven met vuurtoren, kleine vissersvloot 
en visverwerkingsbedrijven. Na een korte wandeling 
door het dorp, bezoeken we de knusse gallerie van 
kunstenares Eva Schmutterer met kunst die is geïn-
spireerd door Magerøya en de veranderende seizoe-
nen. Als het weer het toelaat, stoppen we op de 
terugreis bij het Tufjorden uitzichtpunt, waar het 
mogelijk is om een glimp van de Noordkaap te zien. 

Code: H-HVG6H
Moeilijkheidsgraad: 2
Combinatie mogelijk met excursie: 6C, 6D of 6E
Periode: 2/1–30/12
Behalve op 24/12 en 25/12
Prijs: € 94 per persoon

BEZOEK BIJ DE HUSKIES 5C

• TROMSØ      
Iets buiten Tromsø wacht de veelzijdige flora en fauna 
van het eiland Kvaløya, een natuurgebied met uit-
zicht op de oceaan en de bergen. U wordt opgewacht 
door 250 sledehonden en hun pups en krijgt boven-
dien informatie over hondenslede-wedstrijden zoals 
‘s werelds langste hondenslee race, de Iditarod, 
gepresenteerd door middel van foto’s en film. Het 
Tromsø Willmarkssenter wordt door Europa’s meest 
ervaren sledehondenmenner gerund. Deze mooie 
belevenis te midden van fascinerende flora en fauna 
wordt afgesloten met koffie en cake in een Sámi lavvo 
(tent). We raden u goede schoenen aan indien u het 
planten- en vogelleven rond het wildernis centrum 
wilt verkennen.

Code: H-TOS5C
Moeilijkheidsgraad: 2
Combinatie mogelijk met excursie: 5H
Periode: 5/6–20/10/2017
Prijs: € 69 per persoon

POOLHISTORISCHE STADSRONDLEIDING 5D

• TROMSØ      
Deze wandeling leidt u naar de poolhistorische hoog-
tepunten van Tromsø, dat bekend staat als startpunt 
van talrijke poolexpedities. Onderweg naar het fas-
cinerende poolmuseum passeert u het standbeeld 
van Roald Amundsen en het Visvangst monument. 
Vanaf de markt kunt u genieten van het mooie uit-
zicht op de zee-engte en de Ishav kathedraal. Het 
Polar museum bevindt zich in het oude douanekan-
toor uit 1830 en bevat aantrekkelijke tentoonstellin-
gen over het trotse verleden van de streek. Daarna 
via hoofdstraat 'Storgaten' naar de bierbrouwerij 
'Ølhallen', Tromsø’s oudste 'kroeg' waar u bier - 
gebrouwen in de noordelijkste brouwerij ter wereld 
- kunt proeven.

Code: H-TOS5D
Moeilijkheidsgraad: 2
Periode: 2/1–4/4 & 5/11–30/12/2017 
Behalve op 24–26/12
Prijs: € 61 per persoon

UITZICHT OP TROMSØ 5J

• TROMSØ    
Tromsø ligt nagenoeg op 70° noorderbreedte, wat 
overeenkomt met de geografische breedte van Alaska 
en Siberië. Het ligt boven de poolcirkel, waardoor 
tussen eind mei en half juli de middernachtzon is te 
zien. Tijdens deze excursie gaat u per kabelbaan 
vanuit het centrum van Tromsø naar het hoger gele-
gen gondelstation en van daaruit per voet richting 
de top van de "Fløyfjellet", een 400 meter hoge berg 
aan de voet van de stad. Eenmaal boven aangeko-
men geniet u van een spectaculair uitzicht over dit 
"Parijs van het Noorden" en de bergformaties op het 
eiland "Kvaløya". Uiteraard kunt u hiervandaan ook 
uw eigen Hurtigrutenschip in de haven zien liggen.

Code: H-TOS5J
Moeilijkheidsgraad: 4
Periode: 5/6–4/11/2017
Prijs: € 94 per persoon

VOGELOBSERVATIE 6B

• HONNINGSVÅG       
Een unieke en avontuurlijke belevenis met als uit-
gangspunt Honningsvåg. De bus brengt u naar het 
vissersdorpje Gjesvær. Onderweg krijgt u informatie 
en wordt u op de omstandigheden in het natuurre-
servaat Gjesværtappan voorbereid. Tijdens de ca. 3 
uur durende boottocht kunt u allerlei zeevogels zien 
(vergeet uw verrekijker niet). Hoogstwaarschijnlijk 
ziet u papegaaiduikers, zwermen drieteen-meeuwen, 
Jan van Genten, zeearenden op jacht, aalscholvers, 
zeekoeten, dikbek-zeekoeten, of kunt u een glimp 
opvangen van de kleinste zeevogel: het stormvo-
geltje. De excursie vindt plaats in het jaargetijde 
waarin u de majestueuze zeearend op jacht naar zijn 
buit, observeren kunt.

Code: H-HVG6B
Moeilijkheidsgraad: 2
Combinatie mogelijk met excursie: 6C of 6D
Periode: 6/4–5/9/2017
Prijs: € 161 per persoon

NOORDKAAP EXCLUSIEF 6F

• HONNINGSVÅG         
Unieke en onvergetelijke reis naar de Noordkaap met 
een privé gids, exclusief voor onze 'Platinum' gasten. 
Deze excursie geeft u een unieke blik op de eigen-
aardigheden en bijzondere kenmerken van het leven 
zo ver boven de poolcirkel. De Noordkaap heeft in 
der loop der eeuwen al vele avontuurlijke zielen van 
over de hele wereld aangetrokken. Uw eigen gids 
zal u hier op 'de Europese top' alles in detail vertel-
len en uitleg geven over de betekenis van deze his-
torische bezienswaardigheid. In de Noordkaaphal 
kunt u een korte panoramische film over Magerøya 
gedurende die vier verschillende seizoenen op de 
Noordkaap zien, gevolgd door een maaltijd met lokale 
lekkernijen en delicatessen. Als aandenken aan uw 
bezoek aan deze ongelooflijke plaats ontvangt u uw 
eigen Noordkaap certificaat als speciale herinnering. 

Code: H-HVG6F
Moeilijkheidsgraad: 1
Combinatie mogelijk met excursie: 6C, 6D of 6E
Let op: deze excursie is enkel en exclusief door 
onze platinum gasten vooraf te boeken
Periode: 1/1–31/12
Prijs: € 313 per persoon

CULTURELE WANDELING HONNINGSVÅG 6G

• HONNINGSVÅG    
We beginnen met een rondleiding door het histori-
sche in 1885 gebouwde kerkje van Honningsvåg, 
dat als een van de weinige gebouwen in Finn mark 
de Tweede Wereldoorlog heeft overleefd. Koning 
Olav V heeft de kerk 2 handgemaakte kristallen kan-
delaars geschonken. Hierna bezoeken we het onlangs 
volledig gerenoveerde Perleporten Kulturhus met 
café, gevestigd in de voormalige kapel, vanwaar u 
een adembenemend uitzicht op de haven heeft. In 
de intieme sfeer van dit cultureel centrum genieten 
we van het toneelstuk "Our Northernmost Life". Laat 
u betoveren en vermaken door een groep jonge lokale 
kunstenaars die middels monologen, dialogen, lied-
jes en foto's een beeld schetsen van de kleurrijke 
geschiedenis en het leven op dit verlaten, winderige 
land met enkel de noordpool als naaste buur. De 
première was in 2013 en het spel heeft schitterende 
recensies ontvangen.

Code: H-HVG6G
Moeilijkheidsgraad: 2
Combinatie mogelijk met excursie: 6C
Periode: 10/6–10/8/2017
Prijs: € 54 per persoon

LAPLAND VOOR BEGINNERS 6C

• KJØLLEFJORD–MEHAMN      
Sinds eeuwen trekken de Samen met hun rendier-
kuddes richting de kust en leven gedurende deze 
trektochten in hun tenten, de zogenaamde 'lavvu'. 
Op deze excursie leert u interessante dingen over 
tradities en de levenswijze van de Samen, evenals 
over de geschiedenis van de Arctische kuststreek. 
De excursie begint met een rit door het vissersdorpje 
Kjøllefjord en vervolgens bezoekt u het Kustcentrum 
in Foldalbruket, waar u gedroogde vis kunt proeven. 
Dan gaat de tocht richting hoogvlakte, waar u ken-
nismaakt met een gastvrij, in traditionele kostuum 
geklede, Samen familie. In de 'lavvo' neemt u plaats 
op rendierhuiden rondom het gezellige houtvuur 
en luistert u naar hun verhalen over tradities en krijgt 
u het traditionele 'Sámi Joik' lied te horen. Aanslui-
tend een tocht over de Finnmarksvidda, waar u waar-
schijnlijk rendierenkuddes kunt zien. 

Code: H-KJD6C
Moeilijkheidsgraad: 1
Combinatie mogelijk: excursie 6A, 6B, 6F, 6G of 6H
Periode: 6/5–5/9/2017
Prijs: € 104 per persoon

TOCHT MET SNEEUWMOBIEL IN LAPLAND 6D

• KJØLLEFJORD–MEHAMN    
Maak een onvergetelijke sneeuwmobiel-excursie 
mee in heldere winterlucht door met sneeuw bedekte 
dalen en misschien onder noorderlicht. In Kjøllefjord 
wordt u opgewacht door een lokale reisleider. U krijgt 
ter plaatse een thermopak, schoenen, handschoe-
nen evenals een helm. Zodra u de sneeuwgrens 
bereikt, krijgt u een korte instructie en dan begint 
de tocht - altijd onder voorbehoud van de weers-
omstandigheden - over open terrein en over de 
gewone weg. In Mehamn gaat u weer terug aan boord. 
Tijdens de tocht door de bergen zal de reisleider 
vertellen over de cultuur, de levenswijze van de Samen 
en over de regio Finnmark.

Code: H-KJD6D
Moeilijkheidsgraad: 3
Geldig rijbewijs verplicht
Combinatie mogelijk: excursie 6A, 6B, 6F of 6H
Periode: 1/1–15/5 + 6/12–31/12/2017 
Behalve op 24/12
Prijs: € 324 per persoon
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SAMISCHE HERFST 6E

• KJØLLEFJORD–MEHAMN        
Voor de Lappen is de herfst altijd een arbeidsinten-
sieve tijd wanneer de voedselvoorraden moeten 
worden gevuld voordat de winter komt. Ontdek de 
“provisiekast en apotheek” van de Arctische natuur 
met verrassend veel soorten kruiden en bessen. Deze 
zijn niet alleen rijk aan vitaminen en goed voor het 
toevoegen smaken, maar werden ook gebruikt als 
geneesmiddelen. De Sámi medicijnman had waar-
devolle kennis over de kracht van de natuur met 
betrekking tot het voorkomen en genezen van ziek-
ten. Proef lokale specialiteiten zoals gedroogd ren-
diervlees, sap van kraaiheide, kruidenthee (brand-
netel) en roseroot mengsel. En misschien voel je de 
aanwezigheid van de Noaidi: de Sami sjamaan.

Code: H-KJD6E
Moeilijkheidsgraad: 1
Combinatie mogelijk met excursie: 6A, 6F of 6H
Periode: 6/9–5/11/2017
Prijs: € 81 per persoon

QUAD-SAFARI NAAR DE RUSSISCHE GRENS 7E

• KIRKENES     
Op de Hurtigrutenkade wacht uw gids met de quad. 
Hij laat u kennis maken met het 4-wielige voertuig 
en gaat met u een testrit maken op een terrein zon-
der ander verkeer. U wordt uitgerust met geschikte 
kleding, helm en verrekijker. Aansluitend begint u 
aan de rit door Kirkenes langs de meer dan 10.000 
jaar oude nederzettingen naar het uitzichtspunt 
'Kjerringstupet'. Via de mijnen van Sydvaranger rij-
den we naar de oude grens en bezoeken we een 
Noorse militaire uitkijktoren waar vanaf we de impo-
sante Boris Gleb aan de Russische kant kunnen zien. 
Bij de officiële grensovergang bij Storskog maken 
we een koffiestop, voordat we weer aan de terugreis 
naar Kirkenes beginnen.

Code: H-KKN7E
Moeilijkheidsgraad: 3
Geldig rijbewijs verplicht
Periode: 7/5–6/10/2017
Prijs: € 149 per persoon

RIVIERTOCHT NAAR DE RUSSISCHE GRENS 7B

• KIRKENES          
Ervaar de unieke geschiedenis, prachtige landschap-
pen en het rijk scala aan dierlijk leven dat dit intri-
gerende gebied te bieden heeft op deze cultuurhis-
torische excursie via de Pasvik grensrivier. Uw lokale 
gids vertelt u op de karakteristieke rivierboot over 
het dierenleven in het Pasvikdal, de cultuur van de 
Sami, over de heilige prinsen Boris en Gleb, St. Trifon 
van het Pechenga klooster en de tradities in het 
grensgebied tussen Noorwegen en Rusland. Ren-
dieren, vissen en beren bevolken hier een van de 
mooiste wildernis gebieden in Noorwegen. Aan de 
Noorse kant gaat u aan land en kunt u in een lavvo 
tent, met koffie en cake met bergbraambessen en 
room, luisteren naar Russische liederen.

Code: H-KKN7B
Moeilijkheidsgraad: 2
Periode: 1/6–6/10/2017
Prijs: € 144 per persoon

KONINGSKRAB EXPEDITIE 7H

• KIRKENES        
Ga mee op een uniek vissersavontuur waar u kunt 
helpen om de kooien met Koningskrab uit de diepte 
te trekken. Uw gids neemt u vervolgens mee naar 
een traditioneel gerenoveerd boothuis aan de fjord 
waar de verse vangst wordt geserveerd. U kunt zoveel 
Koningskrabben eten als u wilt!

Code: H-KKN7H
Periode: 7/4–6/11/2017
Prijs: € 199 per persoon

ARCTISCH 2-DAAGS AVONTUUR 6I

• BERLEVÅG         
Op dit tweedaagse avontuur reist u van Berlevåg per 
bus naar het unieke Kongsfjord Guesthouse, met 
weids uitzicht op het fjordenlandschap, spectaculaire 
Arctische lichtkleuren en een oorverdovende stilte. 
's Ochtends tijdens de korte rit per bus naar het berg-
plateau is er een grote kans om rendieren en arenden 
te zien. Bij het Gednje Snow Station staan de Alaska 
huskies al ongeduldig op ons te wachten voor een 
slederit door de oneindige witte en vooral stille wereld. 
U krijgt thermische kleding en rijdt uw eigen slee 
met 3 of 4 honden. Tijdens de rit zijn er enkele foto- 
en koffie pauzes, kunnen we ijsvissen en na terug-
komst is er een lunch. 's Middags volgen instructies 
en rijden we met een 2-persoons sneeuwscooter over 
het prachtige landschap van het plateau om tegen 
de avond terug te keren naar het Kongsfjord Guest-
house voor een regionale 3-gangen maaltijd. 's 
Avonds ligt het inmiddels zuidwaarts varende schip 
weer in Berlevåg en keert u terug in uw eigen hut.

Code: H-BVG6I
Moeilijkheidsgraad: 3
Periode: 10/4–10/5/2017
Prijs: € 691 per persoon

DE RUSSISCHE GRENS 7A

• KIRKENES     
Kirkenes is de enige Noorse stad waar oost en west 
elkaar ontmoeten. In het oosten wordt de 6000 inwo-
ners tellende stad begrensd door Rusland. Voor de 
opening van de grens gold Kirkenes als een van de 
meest geïsoleerde plaatsen van West Europa. Tijdens 
de ‘mini’ stadstour kunt u het kleine maar gezellige 
centrum van Kirkenes bekijken, dat zelfs een win-
kelstraat met voetgangerszone heeft. Er is een stop 
gepland in Storskog – het grensstation tussen Noor-
wegen en Rusland waar u in een kiosk souvenirs 
kunt kopen; helaas mogen we de grens niet over 
steken. Vanaf hier reizen we naar de kleine mijnbouw 
gemeenschap van Bjørnevatn en door het imposante 
landschap richting Pasvikdalen.

Code: H-KKN7A
Moeilijkheidsgraad: 1
Periode: 1/1–31/12
Prijs: € 74 per persoon

SNEEUWMOBIEL-SAFARI 7C

• KIRKENES      
Sneeuw en snelheid! Beleef de opwindende kant 
van de Arctische winter in Finnmark over dichtge-
vroren fjorden en door het prachtige met sneeuw 
bedekte noordpool-landschap. Deze excursie wordt 
uitgevoerd met een sneeuwscooter, twee personen 
per voertuig. U kunt, na de veiligheidsinstructies, 
zelf rijden (geldig rijbewijs niet vergeten) of u laten 
rijden. U krijgt praktische, warme kleding te leen. 
Tijdens de reis zal uw gids vertellen over de geschie-
denis en cultuur van de Sami, het extreme Arctische 
klimaat en de unieke flora en fauna van het gebied. 
Na de tocht wordt u in een goed verwarmde Sámi 
lavvo (tent) bij het houtvuur onthaald op hete koffie 
en gedroogd rendiervlees.

Code: H-KKN7C
Moeilijkheidsgraad: 3
Afhankelijk van weersomstandigheden
Geldig rijbewijs verplicht
Periode: 2/1–5/5 + 15/12–31/12/2017
Prijs: € 199 per persoon

EXCURSIE NAAR HET SNEEUWHOTEL IN KIRKENES 7D

• KIRKENES      
U rijdt door de haven langs de Russische viskotters 
en door het centrum, voordat u het sneeuwhotel 
bereikt. Het hotel ligt idyllisch in het Gabba Reindeer 
Park. In de grootste ijsbar van Noorwegen, ca. 12 m² 
groot en 8 m hoog, wordt u een ijskoud ‘crowberry’ 
drankje aangeboden dat de inwoners ‘Rudolphs 
Rache’ noemen. Aansluitend bezoeken we een van 
de magnifieke sneeuwsuites, kunstwerken die geheel 
uit sneeuw en ijs zijn gemaakt. Gebruik de extra tijd 
om de rendieren te voeren of breng een bezoek aan 
het Gabba hondenpension met de Siberische hus-
kies. Voor u via Prestfjellet Mountain weer terug gaat 
naar de haven worden er in restaurant Gabba nog 
worstjes boven het houtvuur gegrild.

Code: H-KKN7D
Moeilijkheidsgraad: 1
Afhankelijk van weersomstandigheden
Periode: 2/1–1/5 + 20/12–31/12/2017
Prijs: € 79 per persoon

HUSKY-AVONTUUR 7F

• KIRKENES      
Een bus brengt u naar het sneeuwhotel, dat zich bij 
het Gabba rendierpark bevindt. Voordat de honden-
sledetocht met de huskies kan beginnen, trekt u 
warme kleding aan die hier ter beschikking gesteld 
wordt: thermopak, schoenen, muts en handschoe-
nen. Op een slede rijden altijd 2 personen met een 
ervaren hondenslede bestuurder. U kunt de slede 
zelf besturen of lekker ontspannen achteroverleunen 
en genieten van de tocht. De bloedstollende rit door 
het schilderachtige landschap is iets meer dan 5 km 
lang waarbij u de unieke sfeer van deze wildernis 
optimaal zult ervaren! Na de rit krijgt u een warm 
drankje bij het houtvuur en u kunt eventueel het 
sneeuwhotel of de rendieren bezoeken.

Code: H-KKN7F
Moeilijkheidsgraad: 3
Periode: 2/1–7/5 + 7/11–31/12/2017
Prijs: € 211 per persoon

OOGST VAN DE NOORDPOOL 7G

• KIRKENES          
Hoe hebben mensen de lange, barre Arctische win-
ter kunnen overleven? Deze herfst-excursie biedt u 
inzicht over hoe mensen door eeuwen heen in het 
Noordpoolgebied hebben geoogst, gejaagd en gevist 
en hun wintervoorraad hebben bewaard. We gaan 
met de bus naar het kamp, op 15 minuten afstand 
van de kade. Hier wordt u in groepen verdeeld, en 
elke groep zal een specifieke taak uitvoeren. U leert 
om vuur te maken, hoe te vissen, maak je eigen thee 
en hoe je een lasso gooit. Daarna zullen we elkaar 
weer in de lavvo ontmoeten, waar u diverse Arctische 
specialiteiten waaronder bergbraambessen met room, 
gedroogd rendiervlees, rabarber en thee kunt proe-
ven.

Code: H-KKN7G
Moeilijkheidsgraad: 2
Periode: 25/8–15/10/2017
Prijs: € 91 per persoon

BERGWANDELING MET HUSKIES 7I

• KIRKENES        
Bergbeklimmen met uw eigen husky. De honden, 
die tijdens de wintermaanden bij de hondenslede-
tocht worden ingezet, zijn uiterst vriendelijk en gewend 
aan mensen. Iedere deelnemer krijgt een riem rond 
zijn/haar middel, waaraan een hond wordt aange-
snoerd. Na een flinke klim bereiken we het bergpla-
teau, waar het terrein verandert van een weelderig 
Arctische vegetatie naar kale bergrotsen. Vanaf deze 
plek kunt u genieten van een weids uitzicht over 
fjorden en de omliggende bergtoppen. Er is een pauze 
ingelast, waarbij u kunt genieten van gegrilde ren-
dierworst rond het kampvuur. De excursie biedt voor 
totaal 40 personen voldoende uitrusting en wordt 
door ervaren gidsen begeleid. Transport per bus.
Aanbevolen: wandelschoenen, warme en winddichte 
kleding, een rugzak met fles, camera en een zon-
nebril. De gids zorgt voor de noodzakelijk veiligheids-
uitrusting. De deelnemers dienen over een goede 
gezondheid te beschikken.

Code: H-KKN7I
Moeilijkheidsgraad: 4
Periode: 7/6–6/9/2017
Prijs: € 99 per persoon

HONDENSLEDETOCHT EXCLUSIEF 7J

• KIRKENES       
Bij de Gabba Kennel met 160 husky's, net buiten 
Kirkenes, staan de honden al hunkerend op u te 
wachten voor een onvergetelijke rit per hondenslee. 
Na een korte instructie over hoe u uw eigen honden-
slee dient te besturen, bent u klaar om aan uw Arc-
tische expeditie te beginnen. We volgen de gids in 
zijn spoor door het bos. Nu gaat u de adrenaline 
voelen en hoe het is om helemaal alleen met uw 
eigen honden te zijn. De gids zal tijdens de tocht 
diverse malen inhouden om zich van uw veiligheid 
te verzekeren. Geniet van het uitzicht van bevroren 
fjorden en bergen die loodrecht naar het water bene-
den lijken te duiken. Halverwege maken we een stop 
om van een verwarmend drankje te genieten, onze 
ervaringen te delen en de honden beter te leren 
kennen, die allemaal verschillende karakters blijken 
te hebben. Welkom bij een onvergetelijke expeditie! 

Code: H-KKN7J
Moeilijkheidsgraad: 4
Let op: deze excursie is enkel en exclusief door 
onze platinum gasten vooraf te boeken
Periode: 7/1–20/4/2017 + 7/1–31/3/2018
Prijs: € 400 per persoon

OP
TIO

NE
LE

 EX
CU

RS
IES



124 125

NORSKE - Hurtigruten 2017 - Noorwegen NORSKE - Hurtigruten 2017 - Noorwegen

PER SNEEUWMOBIEL DOOR DE POOLNACHT 8F

• MEHAMN–KJØLLEFJORD    
Begeleid ons op een avontuurlijke Poollicht-safari 
per sneeuwmobiel van Mehamn naar Kjøllefjord op 
zoek naar het noorderlicht. Voordat u de witte woeste 
wereld per sneeuwmobiel gaat berijden krijgt u een 
uitvoerige uitleg van de gids. Geldig rijbewijs is ver-
eist. Meerdere stops tijdens de reis geven u de gele-
genheid om het Arctische licht-fenomeen te bewon-
deren. Aan het eind van deze excursie rijdt u per bus 
over de bergen naar de oude handelspost en verder 
naar het vissersdorp Kjøllefjord. Onderweg vertelt 
uw gids alle wetenswaardigheden over de Sami, het 
leven langs de kust van Noord Noorwegen en de 
geografische en klimatologische invloeden daarop.

Code: H-MEH8F
Moeilijkheidsgraad: 3
Afhankelijk van weersomstandigheden
Geldig rijbewijs is vereist
Combinatie mogelijk: excursie 8A, 8B, 8C of 8H
Periode: 2/1–17/5 + 8/12–31/12/2017 
Behalve op: 25/12
Prijs: € 388 per persoon

EILANDENWERELD VAN VESTERÅLEN 9A

• HARSTAD–SORTLAND       
Bij deze excursie, een prachtige ervaring in alle sei-
zoenen, staat niet alleen de geschiedenis, maar ook 
het schitterende landschap van de Vesterålen cen-
traal. Met de bus gaat u, na een stadstour door Har-
stad, naar het schiereiland Trondenes. U bezichtigt 
de witte middeleeuwse kerk - een belangrijk Noors 
cultureel erfgoed - en het historische centrum van 
Trondenes waar u een interessante tentoonstelling 
over de Vikingen - vanaf de middeleeuwen tot heden 
- met originele voorwerpen uit de regio, voorzien 
van geluiden en geuren, kunt bezoeken. Via Hinnøya 
eiland steken we per ferry het Gullesfjord over. De 
tocht gaat verder langs het Sigerfjord naar Sortland 
waar ons Hurtigruten schip al wacht.

Code: H-HRD9A
Moeilijkheidsgraad: 1
Combinatie mogelijk met excursie:  
9B, 9C, 9D, 9E, 9F, 9G, 9H of 9I
Periode: 1/1–31/12 
Behalve op: 25/12
Prijs: € 103 per persoon

WANDELEN IN HAMMERFEST 8G

• HAMMERFEST     
Deze wandeling, onder begeleiding van een ervaren 
gids, voert u langs "gammelveien", de oude weg die 
in 1898 werd aangelegd. U passeert een interessante 
karakteristieke kerk, waarna u het centrum verlaat 
en richting het mooiste uitzichtpunt over de stad en 
omgeving wandelt. Onderweg loopt u door het "Janns-
vannskogen" bosgebied. De klim naar de bergtop 
verlangt een goede lichamelijke conditie. Op een 
heldere dag kunt u genieten van een adembene-
mend vergezicht over de Barentszzee en het schit-
terende Seiland Nationale Park, met majestueuze 
bergen en gletsjers. Via een zigzag-pad terug naar 
het stadscentrum, bereikt u uiteindelijk uw schip.

Code: H-HFT8G
Moeilijkheidsgraad: 4
Combinatie mogelijk met excursie: 8C
Periode: 8/6–7/11/2017
Prijs: € 61 per persoon

LOFOTEN SPEEDBOOT AVONTUUR 9E

• SVOLVÆR      
Supersnelle opwindende excursie met een stevig 
rubberen RIB/Polar Circle boot. Uw ervaren stuurman 
brengt u naar een schitterende baai met witte zand-
stranden omringd door kleine eilandjes en scheren 
die het afschermen van de machtige oceaan. Het is 
heel goed mogelijk dat u ook een van Europa's groot-
ste roofvogels, de zeearend, van dichtbij te zien krijgt. 
Dan gaan we naar het kleine vissersdorpje Skrova. 
Bij een snack komt u meer te weten over de wereld-
wijde zalmexport. De rijke visgronden zijn te danken 
aan de Noord-Atlantische koude oceaanstromen rond 
de eilanden, waarin de vissen hun paaigronden heb-
ben. De hele economie van de Lofoten draait om de 
visserij. Het beeld van de Lofoten wordt vooral gedo-
mineerd door houten rekken met kabeljauw, die hangt 
te drogen. Het standbeeld van de 'vissersvrouw' 
begroet ons bij terugkomst in de haven van Svolvær.

Code: H-SVJ9E
Moeilijkheidsgraad: 3
Combinatie mogelijk met excursie: 9A, 9C of 9I
Periode: 9/6–8/9/2017
Prijs: € 131 per persoon

ONTBIJT OP DE NOORDKAAP 8A

• HONNINGSVÅG–HAMMERFEST      
Dompel u onder in het landschap van westelijk Finn-
mark en geniet ‘s morgens vroeg in alle rust tijdens 
een ontbijt van de bijzonder sfeer op de Noordkaap! 
Het plateau, aan de top van Europa, strekt zich 307 
meter (1000 voet) boven de ijskoude Noordelijke 
IJszee uit. Hier kunnen we een indrukwekkende 180° 
panoramische film over de verschillende seizoenen 
in de regio Noordkaap zien. Op de terugreis maken 
we een korte stop om een Sami familie te bezoeken 
en rijden door een fascinerend gebied met Arctische 
flora en fauna naar Honningsvåg en langs de majes-
tueuze Porsangerfjord richting Hammerfest, waar 
het Hurtigruten schip wacht (bijna identiek aan excur-
sie 6A).

Code: H-HVG8A
Moeilijkheidsgraad: 1
Combinatie mogelijk met excursie: 8C of 8F
Periode: 8/5–7/10/2017
Prijs: € 206 per persoon

HAMMERFEST, NOORDELIJKSTE STAD TER WERELD 8B

• HAMMERFEST  
De busexcursie start vanaf de beroemde ijsberenclub, 
dichtbij de kade. Hammerfest, gesticht in 1789, is 
bekend om zijn meridiaanzuil, die tot het UNESCO-we-
relderfgoed behoort. Deze zuil symboliseert de eer-
ste officiële meting van de grootte en vorm van de 
aarde. Uw reisleider kan veel vertellen over de ‘ener-
gie geschiedenis’ van Hammerfest; de eerste stad 
van Noord Europa met uit waterkracht geproduceerde 
elektrische straatverlichting. U verneemt wetens-
waardigheden over de eerste vloeibaar gas (LNG) 
fabriek van Europa. Op de berg Salen - met het indruk-
wekkende uitzicht over Melkøya, het Snøhvit gasveld 
en de stad - krijgt u informatie over de zich sterk 
ontwikkelende stad, die bekend is om haar traditie 
van vissen en jagen, evenals over de cultuur en de 
geschiedenis van de Samen.

Code: H-HFT8B
Moeilijkheidsgraad: 1
Combinatie mogelijk met excursie: 8C of 8F
Periode: 2/1–15/3 + 1/5–15/9 + 1/11–30/12/2017 
Behalve op: 24/12 en 25/12
Prijs: € 49 per persoon

ARCTISCHE ONTDEKKINGSREIZIGERS 8H

• HAMMERFEST      
Adolf Henrik Lindstrøm was een van de grootste ont-
dekkingsreizigers in de polaire geschiedenis van 
Hammerfest. Hij nam deel aan alle expedities die 
Noorwegen als polaire natie een belangrijke status 
gaven. Lindstrøm begeleide Nansen, Amundsen en 
Sverdrup op hun expedities naar de Noord- en de 
Zuidpool. Hij zeilde door de Noordwest Passage en 
rond het Amerikaanse continent. Hij geldt als de 
meest ervaren Noor in de Arctische en Antarctische 
gebieden ooit. Per bus gaan we naar 'Café Framheim' 
op de berg Salen. Na het aantrekken van warme kle-
ren gaan we te voet op expeditie naar de top van de 
berg. U krijgt echt een gevoel van hoe het is om 
buiten te zijn in het Noordpoolgebied. Symbolisch 
planten we een vlag op de top en keren terug naar 
'Framheim' een van Lindstrøm's favoriete recepten 
te proeven.
 
Code: H-HFT8H
Moeilijkheidsgraad: 4
Combinatie mogelijk met excursie: 8C of 8F
Periode: 2/1–22/3 + 8/11–30/12/2017 
Behalve op: 24/12 en 25/12
Prijs: € 91 per persoon

MIDDERNACHTCONCERT IN DE IJSZEEKATHEDRAAL 8C

• TROMSØ   
In Tromsø heeft u de gelegenheid om de beleving 
van de middernachtzon op een heel bijzondere manier 
te huldigen. In de elegante en moderne Ishav IJs-
zeekathedraal met een 35m hoge glazen gevel wacht 
u een uniek nachtelijk concert bij kaarslicht met 
Noorse volksliederen en enkele prachtige klassieke 
werken. Met een beetje geluk, stroomt gedurende 
het concert het licht van de middernachtzon, door 
het indrukwekkende gebrandschilderde glazen 
 mozaïek (van Viktor Sparre) naar binnen. Deze fan-
tastische muzikale ervaring wordt versterkt door de 
perfecte akoestiek van de Arctische kathedraal. Al 
met al is het een ontroerende en perfecte manier 
om de dag af te sluiten!

Code: H-TOS8C
Moeilijkheidsgraad: 1
Combinatie mogelijk excursie: 8A, 8B, 8F, 8G of 8H
Periode: 1/1–31/12 
Behalve op: 16/4 en 24/12
Prijs: € 69 per persoon

VESTERÅLEN & LOFOTEN EXCLUSIEF 9I

• STOKMARKNES–SVOLVÆR       
Ga mee op deze spannende reis langs de prachtigste 
gebieden van Vesterålen en Lofoten. Vanaf Stok-
marknes gaan we per RIB-boot door het dramatisch 
fraaie landschap van Raftsundet naar de smalle Troll-
fjord. Daar gaan we aan land en krijgen een rond-
leiding bij de kleine hydro-elektrische centrale en 
de kunstgalerie die hier gevestigd zijn. We krijgen 
ook het verhaal over de slag van Trollfjord in 1890 
te horen. Nadat er een snack is geserveerd gaan we 
verder langs kleine eilandjes naar het eiland Skrova, 
dat bekend staat voor haar wereldwijde zalm-export. 
Onderweg  naar Svolvær kunnen we door zeearen-
den worden begeleid. U kunt van heel dichtbij zien 
hoe deze zeldzame roofvogels zich in het water stor-
ten om bliksemsnel het uitgeworpen aas te pakken. 

Code: H-SKN9I
Moeilijkheidsgraad: 3
Combinatie mogelijk met excursie:  
9A, 9B, 9D, 9E, 9F, 9G of 9H
Let op: deze excursie is enkel en exclusief door 
onze platinum gasten vooraf te boeken
Periode: 15/5–31/8/2017
Prijs: € 400 per persoon

ZEEAREND-SAFARI 9C

• TROLLFJORD–SVOLVÆR       
De excursieboot brengt u van het indrukwekkende 
Trollfjord door een smalle zeeweg naar het jachtge-
bied van de ‘Koning van de lucht’ de zeearend. De 
zeldzame roofvogels, met hun enorme vleugelspan-
wijdte, cirkelen meestal rond het excursieschip en 
u kunt van heel dichtbij zien hoe ze zich in het water 
storten om bliksemsnel het uitgeworpen aas te pak-
ken. Het is allemaal zo dichtbij, zo wild en zo zeld-
zaam dat u bijna zou vergeten om foto’s te maken. 
Deze ervaring zult u de rest van uw leven koesteren. 
Terwijl we het smalle fjord doorvaren, trekken steile 
imponerende bergformaties aan u voorbij en met 
een beetje geluk worden we op de reis naar Svolvær 
door enkele grote zeearenden begeleid.

Code: H-SKN9C
Moeilijkheidsgraad: 2
Combinatie mogelijk met excursie:  
9A, 9B, 9D, 9E, 9F, 9G of 9H
Periode: 24/3–15/10/2017
Prijs: € 136 per persoon

WANDELING VISSERSDORP SVINØYA, LOFOTEN 9F

• SVOLVÆR       
Neem deel aan een begeleide wandeling naar het 
pittoreske vissersdorpje Svinøya in Svolvær. Onze 
gids vertelt alles over de lokale geschiedenis en zal 
alle vragen die u daarover heeft proberen te beant-
woorden. Temidden van de karakteristieke vissers-
hutten (rorbuer) kunt u uzelf verdiepen in de sfeer 
en genieten van de plaatselijk geproduceerde stok-
vis. Of bezoek de galerie van de bekende schilder 
Gunnar Bergs. Svinøya met haar levendige vissers-
geschiedenis is al sinds 1828 het oudste deel van 
Svolvær en heeft nog steeds een visverwerkende 
fabriek, prachtig gesitueerd met iconische stokvis-
rekken en omringd door de majestueuze Lofoten 
bergen en de zee.

Code: H-SVJ9F
Moeilijkheidsgraad: 2
Combinatie mogelijk met excursie: 9A of 9C
Periode: 1/1–8/4 + 1/9–31/12/2017
Prijs: € 62 per persoon

VISSEN OP DE LOFOTEN 9G

• SVOLVÆR      
Maak een tocht op een vissersboot naar de plek op 
de Lofoten waar de kabeljauw paait. In deze tijd van 
het jaar zijn de zeeën vol met voedsel en leven voor 
deze vissoort, die een grote rol speelt in het erfgoed 
van de Lofoten eilanden. Zodra u de haven van Svol-
vær verlaat, ziet u de traditionele houten stokvisrek-
ken die van februari tot mei worden gebruikt om de 
vis te drogen. Bij de havenopening staat Per Ung’s 
standbeeld van een vissersvrouw die een gastvrij 
welkom en afscheid biedt aan alle bezoekers van 
Svolvær. De piek van het vissersseizoen vindt plaats 
tussen februari en april. Het is al enkele duizenden 
jaren een avontuur dat u nu te wachten staat!

Code: H-SVJ9G
Moeilijkheidsgraad: 2
Combinatie mogelijk met excursie: 9A, 9C of 9IC
Periode: 9/4–8/6/2017
Prijs: € 99 per persoon
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EILANDENWERELD VAN DE LOFOTEN 9B

• SVOLVÆR–STAMSUND    
Bij deze excursie langs imponerende bergwanden, 
schilderachtige vissersdorpjes, beschutte baaien, 
ruige fjorden en witte zandstranden van de roman-
tische Lofoten-eilanden bezoekt u het karakteristieke 
Henningsvær. Een multimediashow toont de unieke 
schoonheid in alle seizoenen. In twee galerieën 
(Galleri Lofotens Hus + KaviarFactory) kunt u werken 
van vele door de archipel beïnvloedde kunstenaars 
bewonderen. De visserij op de Lofoten, met name 
stokvis, is sinds het jaar 1000 van cruciaal belang 
geweest. Tijdens de daarna volgende bustocht naar 
Stamsund ziet u het ongerepte Lofoten landschap 
met de karakteristieke boerderijen en imposante 
natuur en kunt u alle nieuwe indrukken van deze 
unieke eilandengroep op u laten inwerken.

Code: H-SVJ9B
Moeilijkheidsgraad: 1
Combinatie mogelijk met excursie: 9A, 9C of 9I
Periode: 9/4–31/8/2017
Prijs: € 103 per persoon

TRONDHEIM MET NIDAROS-DOM 11A

• TRONDHEIM                
Leer de op een na oudste stad van Noorwegen ken-
nen tijdens een deskundig begeleide rondleiding. 
Trondheim werd al in 997 door de Viking koning Olav 
Tryggvason gesticht, die de stad de naam ‘Nidaros’ 
gaf. De charme van weleer is vooral zichtbaar in het 
oude centrum met haar statige houten koopmans-
huizen, pakhuizen en de rode stadsbrug ‘Bybroen’ 
over de Nidelv rivier die teruggaat tot 1861. Uiteraard 
bezoeken we de indrukwekkende kerk waar de Noorse 
koningen worden gekroond. De Nidaros-dom is het 
grootste middeleeuwse sacrale bouwwerk van Noor-
wegen, in 1070 gebouwd op het graf van St. Olav - de 
Noorse patroonheilige (identiek aan excursie 3B).

Code: H-TRD11A
Moeilijkheidsgraad: 1
Combinatie mogelijk met excursie: 11C of 11E
Periode: 1/1–31/12
Prijs: € 60 per persoon

DE VEGA EILANDENGROEP 10B

• SANDNESSJØEN–BRØNNØYSUND       
De Vega archipel langs de kust van Helgeland - 
bestaande uit ca. 6500 eilanden in Nordland in het 
noorden van Noorwegen - staat sinds 2004 op de 
UNESCO werelderfgoedlijst. Naast het hoofdeiland 
Vega, dat gedomineerd wordt door de 800 m hoge 
berg Trolltinden, zijn nog 2 eilanden bewoond. U 
vaart met een boot vanaf Sandnessjøen langs schil-
derachtige dorpjes naar het vissersdorp Nes waar u 
het ‘E-Huset’, het eidereendenmuseum bezoekt en 
leert hoe eidereenden als huisdier te houden. U zult 
zich verbazen over hun opwindende en bonte nestar-
chitectuur en kennis nemen van de traditionele ver-
werking van het dons tot dekbedden. Na een stop 
van ca. 1 uur rijdt u terug naar Brønnøysund.

Code: H-SSJ10B
Moeilijkheidsgraad: 2
Periode: 10/6–9/9/2017
Prijs: € 206 per persoon

SCHILDERACHTIGE ATLANTISCHE WEG 11C

• KRISTIANSUND–MOLDE       
De 'Atlanterhavsveien' is een van Noorwegen's meest 
bezochte toeristische trekpleisters en heeft de prijs 
'technisch meesterwerk van de eeuw' gewonnen. 
De 8,2 km lange weg verbindt de eilanden via totaal 
8 bruggen. U begint met een stadstour door Kristi-
ansund voor u de ferry neemt naar Bremsnes. Bezich-
tiging van de Kvernes Stavkerk uit het begin van de 
13e eeuw, schitterend gelegen op het eiland Averøy. 
Geniet in het restaurant van de lokale specialiteit 
Bacalao, die geserveerd wordt met inheemse ingre-
diënten. Na het eten gaat de reis over de schilder-
achtige Atlantische weg verder, natuurlijk inclusief 
fotostops. De excursie wordt afgesloten met een korte 
sightseeing in Molde.

Code: H-KSU11C
Moeilijkheidsgraad: 1
Combinatie mogelijk met excursie: 11A, 11B of 11D
Periode: 11/4–10/9/2017
Behalve op: 17/5
Prijs: € 144 per persoon

LOFOTEN PER PAARD 9D

• SVOLVÆR      
Verheug u op een rit met IJslandse paarden door het 
prachtige landschap van de Lofoten-eilanden! U 
wordt in de haven van Svolvær opgehaald en naar 
de Hov Horse Farm in Gimsøy gebracht waar wordt 
opgezadeld. IJslandse paarden komen - in tegen-
stelling tot de naam - oorspronkelijk uit Noorwegen 
en staan bekend om hun goede karakter. In telgang 
voeren de paarden u door het rulle witte zandstrand, 
over heuvels en langs historische overblijfselen uit 
de Vikingtijd. Dit is een fantastische manier om de 
schoonheid van de Lofoten te ervaren. Na aftuigen 
wordt u naar Stamsund gebracht waar uw Hurtigru-
ten schip klaar ligt. Warme kleding en comfortabele 
schoenen worden aanbevolen.

Code: H-SVJ9D
Moeilijkheidsgraad: 2
Combinatie mogelijk met excursie: 9A, 9C of 9I
Periode: 1/1–31/12
Prijs: € 131 per persoon

WANDELEN OP DE LOFOTEN 9H

• SVOLVÆR     
Ga mee op een wandeling door Rørvikskaret en ervaar 
het unieke landschap van de Lofoten van boven! Na 
een korte busrit vanaf Svolvær via het karakteristieke 
vissersdorp Kabelvåg laten we het verkeer achter 
ons en beginnen aan onze wandeling. We lopen 
door een prachtig landschap, en vanaf de top kun-
nen we genieten van enkele van de meest indruk-
wekkende uitzichten die de Lofoten te bieden heeft. 
Op een heldere dag kunt u zelfs de bergketen Lofot-
veggen zien! Na een welverdiende pauze met koffie, 
thee en koek beginnen we aan de afdaling. Aan de 
andere kant van de pas wacht de bus ons op en brengt 
ons naar Stamsund waar we weer aan boord van ons 
schip gaan.

Code: H-SVJ9H
Moeilijkheidsgraad: 4
Combinatie mogelijk met excursie: 9A, 9C of 9I
Periode: 9/6–8/11/2017
Prijs: € 86 per persoon

BRØNNØYSUND WANDELING 10A

• BRØNNØYSUND       
Neem deel aan deze begeleide wandeling door Brøn-
nøysund, bekend van de legendarische berg Torg-
hatten. Op deze historische wandeling nemen wij u 
vanaf 1800 tot heden mee in de tijd! We beginnen 
met een bezoek langs de vissersboten in de haven, 
waar we met een beetje geluk heerlijke verse gar-
nalen te proeven krijgen. Daarna bewonderen we 
de prachtige parochiekerk uit 1870. Tijdens de wan-
deling zullen we ook een van de vele kleinschalige 
producenten van lokale gerechten bezoeken. De 
eigenaar zal ons over de productie vertellen en een 
en ander laten proeven. De omgeving van Brønnøy-
sund heeft een prachtige kustlijn met mythische 
bergen en is ideaal voor kajakken en fietsen. 

Code: H-BNN10A
Moeilijkheidsgraad: 2
Periode: 1/1–31/12
Prijs: € 56 per persoon

BEZOEK AAN DE ZALM 10C

• BRØNNØYSUND      
Noorwegen behoort tot de grootste exporteurs van 
vis en zeevruchten. Iedere dag wordt er door circa 
37 miljoen mensen wereldwijd genoten van Noorse 
vis. Het koele en heldere water van de Noorse kust 
is ideaal voor een duurzame en verantwoorde aqua-
cultuur. Deze excursie begint met een korte busreis 
vanaf Brønnøysund over de prachtige Brønnøysund 
Bridge naar het Noorse centrum voor aquacultuur. 
Hier krijgt u een beeld van het leven in de zee en de 
arbeidsprocessen van moderne visteelt: van kuit tot 
kwaliteitsproduct. Het interactieve centrum biedt u 
de kans om een onderwatercamera uit te proberen 
en de zalm te ontmoeten. Tot slot proeven we de 
smaak van verse zalm.

Code: H-BNN10C
Moeilijkheidsgraad: 1
Periode: 10/6–9/9/2017
Prijs: € 80 per persoon

TRONDHEIM EXCLUSIEF 11B

• TRONDHEIM     
In Trondheim torent het grootste middeleeuwse sacrale 
bouwwerk van Noorwegen, de Nidaros-dom, hoog 
boven het centrum uit. De prachtige kerk werd in 
1070 boven het graf van de nationale heilige van 
Noorwegen, Sint Olav, gebouwd. Bijna een millen-
nium heeft de imposante kerk een centrale rol gespeeld 
in de geschiedenis van de stad en de natie. Geniet 
van de indrukwekkende romaanse en gotische archi-
tectuur met zijn hoge gewelven, slanke zuilen en 
delicate ornamenten. Neem deel aan een spannende 
tour door een deel van de verborgen kamers van de 
kathedraal. We lopen door de donkere gangen van 
de grafkelders met cryptes en verkennen de grote 
collectie middeleeuwse grafstenen. Een kronkelende 
steile trap leidt ons dichter bij het goddelijke als we 
naar de bekoorlijke 12e eeuwse kapellen klimmen. 

Code: H-TRD11B
Moeilijkheidsgraad: 2
Combinatie mogelijk met excursie: 11C of 11E
Let op: deze excursie is enkel en exclusief door 
onze platinum gasten vooraf te boeken
Periode: 2/1–31/12; behalve op: 25/12
Prijs: € 188 per persoon

STADSWANDELING DOOR TRONDHEIM 11D

• TRONDHEIM    
De excursie begint vanaf de kade in het havengebied 
van de stad. U vertrekt richting 'Stiftgård', de resi-
dentie van de Koning en Koningin in Trondheim. 
Aansluitend kunt u het standbeeld van Olav Tryg-
vason, de stichter van de stad, op de marktplaats 
'Torget' bewonderen. Van hieruit gaat u naar de 
Nidarosdom, Noorwegen's nationaal Heiligdom. Een 
kort bezoek aan de oude stadsbrug 'Gamle Bybro' 
en de wijk 'Bakklandet' mag niet ontbreken. Dit deel 
van de stad staat bekend om haar mooie kleine hou-
ten huizen en de enige fietslift ter wereld, die 's zomers 
volop in gebruik is. Onderweg ziet u aan beide zijden 
van de rivier 'Nidelv' de traditionele pakhuizen 'Bryg-
gene' (identiek aan excursie 3B).

Code: H-TRD11D
Moeilijkheidsgraad: 2
Combinatie mogelijk met excursie: 11C of 11E
Periode: 2/1–31/12 
Behalve op: 25/12
Prijs: € 49 per persoon

BERGTATT MARMERGROT 11E

• KRISTIANSUND– MOLDE         
Ga mee op een begeleide bustour naar Bergtatt, een 
actieve marmer- en kalksteenmijn. We rijden van 
Kristian sund richting Eide, waar onze gastheren u 
naar de ingang van de mijn brengen. Hier krijgen 
we eerst een veiligheidsdemonstratie en worden we 
uitgerust met helmen en reddingsvesten. We gaan 
aan boord van speciale vlotten en maken een onver-
getelijke tocht over het verlichte kristalheldere meer. 
Onderweg proeven we het bronwater rechtstreeks 
uit de rotswand. We glijden naar de grote zaal met 
onder kaarslicht gedekte tafels waar een vlees- en 
groentesoep van lokale ingrediënten wordt geser-
veerd. De getoonde film leert ons alles over de mij-
nen en de mijnbouw. We eindigen de dag met een 
korte tour door 'de rozenstad' Molde waar ons Hur-
tigrutenschip op ons ligt te wachten. 

Code: H-KSU11E
Moeilijkheidsgraad: 2
Periode: 1/1–30/4 + 15/9–17/12/2017 
Behalve op: 1/4
Prijs: € 185 per persoon

BERGEN STADSBEZICHTIGING 12A

• BERGEN   
Bergen is een internationale stad - omringd door 
zeven indrukwekkende bergen - die haar oorspron-
kelijke charme en kleinschaligheid behouden heeft. 
Ga mee op een stadstour met gids langs pittoreske 
straten en plaatsen zoals het schiereiland Nordnes, 
Håkons hall, de Rosenkrantz toren, de St. Maria kirke, 
de haven en de beroemde vismarkt. Samen met de 
ervaren gids maakt u een wandeling langs de oude 
houten handelshuizen in de wijk Bryggen, die is 
opgenomen op Unesco’s wereldcultuur erfgoedlijst. 
Tijdens de excursie krijgt u een goede indruk van 
de geschiedenis en ontwikkeling van de stad vanaf 
de stichting in het jaar 1070, tot aan de dag van van-
daag. 

Code: H-BGO12A
Moeilijkheidsgraad: 2
Alléén aan boord te boeken! 
Periode: 1/1–31/12
Prijs: € 49 per persoon
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MS NORDNORGE
Met 'Nord-Norge' duiden de Noren 
het noordelijk deel van hun land 
boven de poolcirkel aan. Het 
nieuwe stijlvolle Nordic interieur 
weerspiegelt de invloed van dat 
ruwe Arctische landschap. Geniet 
's avonds, na een belevenisvolle 
dag met vele actieve excursies 
en activiteiten, ontspannen van 
de elegante maritieme sfeer van 
het schip.

MS NORDKAPP
ms Nordkapp is genoemd naar het 
majestueuze Noordkaap-plateau 
op het uiterste puntje van het 
Europese vasteland (71° noorder-
breedte). Als één van onze expe-
ditieschepen is ze volledig uit-
gerust met een eigen expeditie-
team. Het nieuwe stijlvolle en toch 
bescheiden Scandinavische inte-
rieur vormt de perfecte entourage 
voor een actieve verkenning van 
de Noorse kust. 

MS KONG HARALD
Hoewel vernoemd naar de hui-
dige koning Harald van Noorwe-
gen, heeft het onlangs volledig 
gerenoveerde schip een modern 
en stijlvol interieur met een zeer 
ontspannen sfeer. Veel van de aan 
boord gebruikte materialen zijn 
natuurlijk, zoals hout, leisteen en 
leer. Het kleurenpalet weerspiegelt 
het gevarieerde kustlandschap dat 
we tijdens onze reis passeren. 

MS NORDLYS
Expeditieschip ms Nordlys is ver-
noemd naar één van de spectacu-
lairste hemelsverschijningen ter 
wereld: het noorderlicht. Het inte-
rieur, de kleuren en de kunst van 
het onlangs compleet gerenoveerde 
schip zijn allemaal geïnspireerd door 
het magische noorderlicht (aurora 
borealis). Als één van onze expedi-
tieschepen, neemt ze onze gasten 
mee op meer actieve reizen langs de 
karakteristieke fjordenkust. 

MS RICHARD WITH
Het naar de grondlegger van Hur-
tigruten genoemde schip ging pre-
cies een eeuw ná de eerste Hur-
tigrutenroute in dienst. Aan boord 
kunt u genieten van de vele kunst-
werken uit de Harr familiecollec-
tie. De panoramalounges bieden 
optimaal uitzicht op het prachtige 
landschap. Als één van onze expe-
ditieschepen is ze volledig uitge-
rust met een eigen expeditieteam.  

MS POLARLYS
Polarlys is het Noorse woord voor 
'poollicht' en benadrukt de bijzon-
derheid van het Arctische licht, dat 
een wezenlijk onderdeel is van het 
Hurtigruten 'Hunting the Light' 
winterprogramma. Het nieuwe 
interieur weerspiegelt het prach-
tige kustlandschap van Noorwegen 
middels een kleurenpalet variërend 
van de blauwgroen getinte wate-
ren in contrast met de oranjebruin 
gekleurde landschappen.

MS VESTERÅLEN
Ons relatief kleine, maar door 
de geringe capaciteit gezellige, 
ms Vesterålen is vernoemd naar 
het stoomschip Vesteraalen dat 
in 1893 als eerste de route langs 
de Noorse kust voer. Karakteristiek 
is de inrichting met lichte, gezel-
lige gemeenschappelijke ruimtes 
en salons, die een zeer uitnodi-
gende sfeer hebben. Reizen met dit 
'werkschip' is een unieke ervaring.

MS LOFOTEN
Het in 1964 in Oslo van stapel gelo-
pen ms Lofoten biedt u een echte 
nostaligische reis in een authen-
tieke, intieme en informele sfeer. 
Het schip is vernoemd naar de Lofo-
ten eilandengroep, net ten noor-
den van de poolcirkel. Op uw reis 
met deze 'grand old lady', met haar 
kenmerkende sfeervolle salons en 
panorama-dekken, speelt het erf-
goed van Hurtigruten de hoofdrol.  
De eenvoudige hutten zijn gezellig.

MS SPITSBERGEN
Onze nieuwste schip is vernoemd 
naar Spitsbergen, het grootste 
eiland van de Svalbard archipel, de 
Arctische kroon van Noorwegen. 
Het interieur van dit moderne en 
milieu vriendelijke schip is verzorgd 
door Tillberg, 's werelds beroemd-
ste maritieme architectuur en inte-
rieur designer. 's Zomers verkent 
het expeditieschip de Arctische 
wateren van Canada, Groenland, 
Spitsbergen en IJsland.

MS FINNMARKEN
Aan boord van het moderne en 
comfortabele ms Finnmarken vind 
je de ontspannen Hurtigruten-sfeer 
gecombineerd met een luxe finesse. 
Het schip is prachtig ingericht in 
een art deco-stijl met rijke kleuren, 
gewaagde geometrische vormen en 
uitbundige versieringen. Zij is het 
enige schip met een dek dat door-
loopt tot in de boeg en heeft zowel 
een klein zwembad als een jacuzzi 
op het dek. 

MS MIDNATSOL
De naam Midnatsol (middernacht-
zon) is een hommage aan de 
Noorse zomer. Kenmerkend voor 
het grootste schip van onze vloot 
is de twee verdiepingen tellende 
panorama-salon met fantastisch 
uitzicht en de karakteristieke sui-
te-balkons. Het ms Midnatsol is uit-
gerust met geavanceerde techno-
logiën en voldoet aan ijsklasse 1C, 
waardoor ze zeer geschikt is voor 
expeditiereizen naar Antarctica.  

MS TROLLFJORD
ms Trollfjord is genoemd naar de 
beroemde fjord tussen de eilanden-
groepen Vesterålen en Lofoten. Ze 
behoort tot de nieuwste schepen 
van de Hurtig ruten vloot en biedt 
een comfortabel interieur, waar-
voor overwegend Noorse houtsoor-
ten en stenen gebruikt werden. Als 
zusterschip van de Midnatsol heeft 
het daarmee veel dingen gemeen, 
zoals bijv. de unieke panorama-sa-
lon en de aantrekkelijke suites. 
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DE 12 VERSCHILLENDE HURTIGRUTEN SCHEPEN

Kies uw favoriete schip
Comfortabel, avontuurlijk of nostalgisch

MS SPITSBERGEN MS KONG HARALD

MS FINNMARKEN MS NORDLYS

MS MIDNATSOL MS RICHARD WITH

MS TROLLFJORD MS POLARLYS

MS NORDNORGE MS VESTERÅLEN

MS NORDKAPP MS LOFOTEN
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MS TROLLFJORD • MS MIDNATSOL • MS FINNMARKEN

Comfortabele schepen
óók ideaal voor jonge ontdekkers

De comfortabele Hurtigrutenschepen ms Trollfjord, ms Midnatsol en ms Finnmarken 
bieden voor alle leeftijden de perfecte balans tussen ontspannen en genieten. 

Om uw kinderen optimaal bij uw beleving te betrekken en te vermaken is speciaal 
voor deze schepen het 'Young Explorers' programma samengesteld.

De moderne en comfortabele schepen ms Troll-
fjord, ms Midnatsol en ms Finnmarken zijn de 
beste keuze om optimaal te kunnen genieten 
van het buitengewone uitzicht langs de kust. 
Twee van hen hebben grote, over twee verdie-
pingen verdeelde hoge glazen panoramaven-
sters boven de boeg waar u vanuit een gemak-
kelijke stoel de prachtige landschappen die we 
passeren kunt observeren. Geniet op een ont-
spannende manier van het beste uitzicht ter 
wereld in de fitnessruimte, het zwembad, de 
jacuzzi's of in de sauna. 

JONGE ONTDEKKERS
De ontspannen sfeer aan boord wordt mede 
bepaald door het enthousiasme van onze jon-
gere gasten die deelnemen aan het 'Young 
Explorers' programma voor nieuwsgierige en 
actieve jongeren van 7 tot 13 jaar. Een speciale 
begeleider organiseert dagelijks diverse activi-
teiten die zich richten op leuk en eco-vriende-
lijk leren, op maat gemaakt om hun gevoel van 

avontuur te wekken. Op deze manier worden de 
kinderen geïntroduceerd met onderwerpen over 
dieren in het wild, lokaal voedsel, bescherming 
van het milieu en de beroemde ontdekkingsrei-
zigers waarbij hun kennis van cultuur, natuur en 
klimaat in hun eigen logboek kan worden bijge-
houden. Dagelijks zijn er voor de Young  Explorers 
activiteiten aan boord die zijn gerelateerd aan 
de verschillende onderwerpen zoals onze 19 
kindvriendelijke excursies: zie pagina 114 – 127.

YOUNG EXPLORERS PROGRAMMA
• Voor kinderen van 7–13 jaar
• Dagelijkse bijeenkomsten en verschillende 

activiteiten zoals strandverzorging in 
samenwerking met de Hurtigruten Foundation. 
Minimaal 1 excursie per rondreis.

• Deelnemers krijgen een Young Explorer 
pakket met t-shirt en een logboek waarin zij 
hun observaties kunnen aantekenen of een 
stempel per activiteit ontvangen.

• Onze Young Explorer begeleiders spreken 
Noors, Engels en Duits.
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7 SCHEPEN MET EEN EXPEDITIETEAM

Ontdekkingsschepen
langs de Noorse kust

Vier onlangs compleet gerenoveerde schepen zijn uitgerust voor 'actievere' 
expedities langs de Noorse fjordenkust. Ervaar de Arctische wildernis als een echte 
ontdekkingsreiziger door unieke excursies, avontuurlijke activiteiten, wandelingen 

en interessante lezingen met experts.

EXPEDITIES
We hebben de kennis en ervaringen, die we de 
afgelopen jaren met het moderne expeditieschip 
ms Fram in polaire wateren hebben opgedaan, 
overgebracht naar onze excursies langs de ruige 
kust van Noorwegen. 
U kunt kiezen uit een ruim aanbod van actieve 
expedities of speciale wandelingen, waarvan 
enkele onder vakkundige begeleiding. Ons erva-
ren expeditieteam is zorgvuldig samengesteld 
met het oog op plaatselijke kennis, specifieke 
expertise op relevante gebieden en, als belang-
rijkste, hun enthousiasme, hun nieuwsgierig-
heid en liefde voor de gebieden waarin we onze 
tijd doorbrengen.
Op deze per seizoen wisselende reizen bege-
leiden de expeditieleden u naar het hart van 
de Noorse kust en bieden u de mogelijkheid 
om het land en de cultuur op een actieve en 
spannende manier te verkennen. 

ONTDEKKEN EN LEREN
De rol van het expeditieteam is het vertellen 
over observaties van diersoorten, natuurver-

schijnselen, landschappen en cultuur alsmede 
het geven van leerzame lezingen over onder-
werpen als biologie, geologie en geschiedenis. 

Ook aan boord of op het dek worden interes-
sante lezingen over de bezochte plaatsen of de 
eigenaardigheden per seizoen gegeven. Leer 
meer over de Noorse flora en fauna, de visserij, 
de historie van het poolonderzoek, de geschie-
denis van de Vikingen, de geologie, glaciologie 
en het klimaat om enkele van de seizoensge-
bonden thema's te noemen.

Onze expedities bieden u de mogelijkheid om 
dit bijzondere deel van de wereld intensief te 
verkennen en om uw kennis te verrijken. Een 
onvergetelijke ervaring waar u zich niet alleen 
als een ontdekkingsreiziger zult voelen - u zult 
er een zijn!

DE EXPEDITIESCHEPEN
ms Spitsbergen, ms Nordnorge, ms Nordkapp, 
ms Nordlys, ms Kong Harald, ms Polarlys  
en ms Richard With.
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MS LOFOTEN

Nostalgische tijdreis
op een monumentaal schip

Het oudste in dienst zijnde Hurtigrutenschip ms Lofoten staat sinds 2001 op de 
Noorse monumentenlijst. De stijlvolle 'oude dame" heeft in de loop der jaren een 

grote schare fans opgebouwd die de nostalgische charme van het historische schip 
hoog waarderen. Beleef uw reis langs de kust als een reis door de tijd.

UNIEKE SFEER MET WERELDSE CHARME
Het ms Lofoten liep in 1964 in Oslo van stapel en 
is daarmee het oudste nog in dienst zijnde schip 
op de dagelijkse postboot route langs de karak-
teristieke Noorse fjordenkust. In de loop der tijd 
heeft het charmante schip 1,25 miljoen gasten 
mogen verwelkomen, is zo'n 75.000 keer in de 
vele Hurtigruten havens aangelegd en zijn ruim 
3 miljoen nautische zeemijlen gevaren. Ze is in 
de loop der tijd meerdere malen gerenoveerd 
en gemoderniseerd met behoud van de tradi-
tionele stijl en pracht van de roerige jaren zes-
tig. De sfeervolle lounges en het aparte pano-
ramadek zijn uniek. De hutten zijn eenvoudig 
maar gemoedelijk ingericht. Geniet van de nabij-
heid van de kust, van het gezelschap van de 
andere gasten en de bemanning en maak door 
de authentieke sfeer een reis in de tijd. 

Maak van uw reis langs de Noorse kust een onver-
getelijke ervaring door deel te nemen aan spe-
ciaal voor deze nostalgische reis samengestelde 
activiteiten en excursies zoals vissen vanaf het 
dek. Help de lokale vissers met het vullen van 
de manden die zij gebruiken om Koningskrab 
te vangen en geniet van deze delicatesse bij de 
volgende maaltijd. Ervaar de kust op uw eigen 
manier, bezoek bijzondere plekken, zwem in het 
koude water van de fjord, neem deel aan een 
quiz, veiling of de bijzondere hoedenparade.

TRADITIONELE GERECHTEN
Volgens traditionele etiquette zal het diner 
vooraf gegaan worden door een gratis aperitief 
in de gezellige lounge. In het sfeervolle restau-
rant worden vervolgens heerlijke vier-gangen 
maaltijden geserveerd die zijn geïnspireerd op 
de jaren '60. En net als destijds zijn alle ingre-
diënten afkomstig van lokale leveranciers in de 
havens en steden die we op de reis aandoen. 
Ook de bediening is ouderwets chique in stijl-
volle witte uniformen en met verzilverd bestek. 

De nostalgische reis met alternatieve vaarroute 
en specifieke excursies is uniek in zijn soort. 
Laat de charme van de stijlvolle 'oude dame' 
u betoveren. 

HOOGTEPUNTEN
• Charmante stijl en ouderwets chique
• Sfeervolle lounges
• Speciaal samengestelde activiteiten en excursies
• Koningskrab vissen
• Traditionele gerechten 
• Het oudste nog in dienst zijnde schip

MS VESTERÅLEN

Insider's perspectief
op een werkend schip

Beleef uw rondreis langs de unieke Noorse fjordenkust op een kleiner en intiemer 
schip waar u dichter bij de oorsprong van het unieke Hurtigruten postboot concept 

- de combinatie van passagiers en vracht - kunt komen en nieuwe ervaringen 
zult opdoen over de werking en de bemanning.

TRADITIONEEL HURTIGRUTEN CONCEPT
Gasten die met ms Vesterålen reizen beleven 
het unieke Hurtigruten-concept vanuit het 
pers pectief van een ingewijde. U krijgt een 
blik "achter de schermen", zoals onze kust en 
zee activiteiten en meer informatie over de 
wijze waarop een werkend schip binnen een 
strak schema wordt gerund. Als gast zult u ook 
worden betrokken bij verschillende handelin-
gen die het schip uitvoert, met nadruk op edu-
tainment en boeiende activiteiten die u zullen 
voorzien van wetenswaardigheden en nieuwe 
kennis over de verschillende disciplines en de 
interactie tussen hen. 

ON-BOARD EDUTAINMENT
Om de dag zullen verschillende onderwerpen 
behandeld worden. In de avond van die dagen, 
zal er door de reisleider een lezing georgani-
seerd worden waar onder andere interviews 
met diverse bemanningsleden afgenomen 
zullen worden. Luister naar de ervaringen van 
de kapitein, de machinist, de receptionist, de 
chef-kok en andere zeelieden. Een korte film of 
presentatie over de machinekamer, brug, kom-
buis of het vrachtdek zal ook te zien zijn. Lief-
hebbers van scheepvaart kunnen deelnemen 
aan praktische cursussen, zoals kaartlezen en 
navigeren (kaart en kompas) met vele nautische 
feiten. We zullen zowel digitale als gedrukte 

informatie over de Hurtigruten geschiedenis, 
scheepsroute, operationele ontwikkeling en 
details over de navigatie aanbieden. Wanneer 
we culturele en historische bezienswaardighe-
den passeren, zullen we waardevolle inzichten 
en enkele leuke feiten hierover met u aan dek 
delen. Aan het einde van uw unieke belevings-
reis wordt uw eigen exclusieve logboek te koop 
aangeboden. Op deze unieke "blik achter de 
schermen reis" met het werkschip ms Vesterålen 
kunt u ook gebruik maken van de reguliere Hur-
tigruten hoogtepunten zoals alle beschikbare 
excursies langs de Noorse fjordenkust. Zie het 
overzicht van verschillende excursiemogelijk-
heden op pagina 114 – 127.

HOOGTEPUNTEN
• Een blik "achter de schermen", on-board 

edutainment en de vele wetenswaardigheden van 
een werkend schip

• Hurtigruten biedt u een kijkje in het authentieke 
alledaagse leven in Noorwegen, waarbij u kunt 
genieten van natuur, cultuur en tradities

• 34 grote en kleine havenplaatsen, waarvan zelfs 
22 boven de Poolcirkel zijn gelegen 

• 100 fjorden, die u met eigen ogen kunt 
aanschouwen

• Verheug u op heerlijke maaltijden met 
lokale, seizoensgebonden ingrediënten



DE HURTIGRUTEN VLOOT

Comfortabele schepen met intiem karakter

Welkom aan boord
KEUZE UIT 12 VERSCHILLENDE POSTBOTEN

De schepen van de Hurtigruten vloot variëren in omvang en leeftijd - van modern tot het favoriete traditionele 
schip ms Lofoten. Alle schepen hebben hun eigen design en een individuele stijl. Eén ding hebben ze echter 

allen gemeen: ze bieden een ontspannen reiservaring in typische Hurtigruten informele stijl en sfeer.

Aan boord van onze schepen hebt u in grote, 
comfortabele salons een fantastisch uitzicht 
door panorama-ramen, terwijl u rustig en lang-
zaam door één van de mooiste en meest onge-
repte landschappen ter wereld wordt gevaren. 
De nieuwere schepen hebben een bibliotheek, 
waar u ongestoord een goed boek kunt lezen. 
Voor een snack tussendoor is het cafetaria 24 uur 
per dag geopend. Sommige van de moderne 
schepen bieden bovendien een whirlpool en een 
fitnessruimte. Aan boord zult u deelnemen aan 
de lange Hurtigruten traditie als integraal onder-
deel van het dagelijks leven langs de Noorse 
kust waarbij overdag en 's nachts goederen, 
voertuigen en passagiers tussen de verschil-
lende havens worden getransporteerd.

NIEUW 'ARCTIC INTERIEUR'
In 2016 zijn ms Kong Harald, ms Polarlys, 
ms Nordkapp en ms Nordnorge gerenoveerd en 
van een modern interieur met Scandinavisch 
design voorzien. De stijlvolle en kunstzinnige 
nieuwe stijl geeft de adembenemende kust-
landschappen waardoor we varen weer. Het 
kleurenpalet is geïnspireerd op de aarde, de 

kust en de oceaan. Veel van de materialen zijn 
natuurlijk, met inbegrip van hout, leisteen en 
leer. Alle openbare ruimtes zoals de receptie, 
cafés, bistro en het achterdek zijn gerenoveerd. 
De moderne Scandinavische uitstraling biedt de 
ideale omgeving voor de lokale Nordic menu's 
in de nieuwe, stijlvolle restaurants. Broodjes en 
gebak worden versgebakken geserveerd en op 
het dek zijn barbecue's geïnstalleerd.

COMFORTABELE HUTTEN
Onze 12 schepen bieden een grote keuze aan 
comfortabele hutten. We hebben de catego-
rieën aangepast om makkelijker te kunnen kie-
zen. Ongeacht welke hut u kiest, beloven wij u 
een comfortabele reis in een ontspannen sfeer.

EXPEDITION SUITES
Op de bovenste dekken gelegen, zijn onze expe-
dition suites de meest exquise en comfortabele 
hutten aan boord waarin een zithoek met tele-
visie, een badkamer met douche/toilet en de 
meeste beschikken over een tweepersoonsbed. 
Alle suites zijn voorzien van een huttenpakket 
met gratis badjas, slippers en toiletartikelen.

ARCTIC SUPERIEUR HUTTEN
Onze comfortabele Arctic superieure buitenhut-
ten zijn gelegen op de bovenste en middelste 
dekken. Alle hutten beschikken over een bad-
kamer met douche en wc en hebben faciliteiten 
voor koffie en thee. De meeste zijn voorzien van 
aparte bedden die overdag als sofa kunnen wor-
den gebruikt; enkele hebben 2-persoonsbedden.

POLAR BUITENHUTTEN 
De Polar buitenhutten beschikken over het alge-
meen over ramen met uitzicht terwijl ze op de 
onderste dekken zijn uitgerust met patrijspoor-
ten. De gezellige hutten hebben allen een bad-
kamer met douche en wc en twee bedden, waar-
van er één een bedbank is. 

POLAR BINNENHUTTEN 
De intieme Polar binnenhutten hebben een bad-
kamer met douche en wc met uitzondering van 
enkele hutten op het nostalgische ms Lofoten die 
enkel een wastafel hebben maar waar facilitei-
ten op de gang worden aangeboden. De meeste 
hutten  zijn voorzien van twee bedden, waarvan 
er één een bedbank is en enkele hutten zijn uit-
gerust met boven- en onderbedden. 

Voor vragen staat onze reserveringsafdeling tot 
uw beschikking. De prijzen voor hutten met 3 of 
4 bedden noemen wij u graag op aanvraag, ook 
met elkaar verbonden hutten behoren op enkele 
schepen tot de opties. Wij adviseren u graag over 
alle mogelijkheden: 023-528 98 56.

Houd er rekening mee dat de standaard van 
de suites en hutten onderling kunnen varië-
ren en sommige hutten afwijkende specificaties 
hebben. Voor uw informatie hebben wij bui-
ten-hutklassen met beperkt of zonder uitzicht 
vermeld. Hier kan het uitzicht beperkt worden 
door reddingsboten, veiligheidsvoorzieningen 
of patrijspoorten. Let erop dat patrijspoorten op 
de lagere dekken uit veiligheidsoverwegingen 
afgesloten kunnen worden. 
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POLAR BINNENHUT, CATEGORIE IBISTRO, MS SPITSBERGEN

NIEUWE ARCTIC BUITENHUT, CATEGORIE P/U

ARCTIC BUITENHUT, CATEGORIE P

POLAR BUITENHUT, CATEGORIE N

EXPEDITION SUITE, CATEGORIE MG
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ms Finnmarken
ms Finnmarken is in 2002 gebouwd en is het 
derde schip in de Hurtigruten vloot, dat deze 
naam draagt. ms Finnmarken behoort tot 
dezelfde klasse als ms Trollfjord en ms Midnat-
sol. Het is echter het enige schip met zowel 
een klein zwembad als een whirlpool aan 
dek. Een bijzonderheid van de Finnmarken 
is de boeg - u kunt op dek 5 praktisch tot 
het puntje van de steven gaan. Het schip is 
prachtig ingericht in Art Nouveau stijl.

ms Spitsbergen
Het ms Spitsbergen is vernoemd naar de Arc-
tische kroon van Noorwegen. Sinds 1896 ver-
zorgt Hurtigruten al reizen naar deze bestem-
ming, vroeger bekend als de 'Sports Route'. 
Na een volledige reconstructie is het ms Spits-
bergen sinds 2016 opgenomen in de Hur-
tigruten vloot. Het moderne schip beschikt 
over comfortabele en moderne hutten en 
openbare ruimtes. Het frisse, Scandinavi-
sche design weerspiegelt het kleurenpalet 
van de zee. Het schip is milieuvriendelijk en 
we zullen verbeteringen blijven aanbrengen 
om emissies en brandstofverbruik te vermin-
deren. De omvang en wendbaarheid maakt 
haar zeer geschikt voor het verkennen van 
fjorden en kusten, zowel in Noorwegen als 
de nieuwe -Arctische- bestemmingen in 
Canada, Groenland en IJsland.
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Beschikbare hutcategorieën

PO
LA

R

B Binnenhut: stapelbedden, do / wc, tv (9-12 m2)

I Binnenhut: 2-pers.bed, do / wc, tv (14 m2)

K Binnenhut: 2-pers.bed, do / wc, tv (15-18 m2)

AJ Buitenhut: stapelbedden, do / wc, tv;  
deels beperkt uitzicht (9-11 m2)

J Buitenhut: 2-pers.bed, do / wc, tv;  
deels beperkt uitzicht (11 m2)

A Buitenhut: stapelbedden, do / wc, tv (11-13 m2)

N Buitenhut: 2/3-pers.hut met bed en sofa, 
do / wc, tv (13 m2)

O Buitenhut: 2-pers.bed, do / wc, tv (13-14 m2)

AR
CT

IC

P Buitenhut: 2-pers.bed, do / wc, tv (15-18 m2)

U Buitenhut: 2-pers.bed, do / wc, tv (11-14 m2)

QJ Mini-suite: 2-pers.bed, zitje, do / wc, tv;  
deels beperkt uitzicht (15-18 m2)

EX
PE

DI
TI

ON

Q Suite, 2-pers.bed, zitgroep, do / wc, tv, minibar 
(17-23 m2)

MG Grand-Suite met privébalkon, 2-pers.bed, 
do / wc, zitgroep, tv, minibar (28-30 m2)

MX
Eigenaar-Suite, zitkamer met privébalkon, 
slaapkamer met 2-pers.bed, do / wc, tv, 
minibar (35-37 m2)

De hutten QJ-614 en MX-634 hebben een voor rolstoelen 
geschikte inrichting. 

Wijzigingen voorbehouden.

Technische specificaties

Scheepswerf: Estaleiro Nervais de Viano do Castelo (P)  
Vlag: Noorwegen 
Bouwjaar: 2009; verbouwd 2015/2016 
Hutten: 100, BRT: 7.025 
Lengte: 97,53 m; Breedte: 18 m 
Snelheid: 17,4 Knopen 
IJsklasse: 1C

Beschikbare hutcategorieën

I Binnenhut: 2-pers.bed, do / wc, tv (14 m2)

J Buitenhut: 2-pers.bed, do / wc, tv;  
deels beperkt uitzicht (11 m2)

A Buitenhut: stapelbedden, do / wc, tv (11-13 m2)

N Buitenhut: 2/3-pers.hut met bed en sofa, 
do / wc, tv (13 m2)

O Buitenhut: 2-pers.bed, do / wc, tv (13-14 m2)

AR
CT

IC

P Buitenhut: 2-pers.bed, do / wc, tv (15-18 m2)

U Buitenhut: 2-pers.bed, do / wc, tv (11-14 m2)

QJ Mini-suite: 2-pers.bed, zitje, do / wc, tv;  
deels beperkt uitzicht (15-18 m2)

EX
PE

DI
TI

ON

Q Suite, 2-pers.bed, zitgroep, do / wc, tv, minibar 
(17-23 m2)

M Suite, 2-pers.bed, zitgroep, privé balkon, 
do / wc, tv, minibar (28-30 m2)

MG Grand-Suite met privébalkon, 2-pers.bed, 
do / wc, zitgroep, tv, minibar (28-30 m2)

De hutten 333, 335 en 337 hebben een voor rolstoelen 
geschikte inrichting. 

Wijzigingen voorbehouden.

Technische specificaties

Scheepswerf: Kværner Kleven (N)  
Vlag: Noorwegen 
Bouwjaar: 2002 
BRT: 15.690 
Passagiers: 1.000  
Bedden: 628 
Lengte: 138,5 m  
Breedte: 21,5 m 
Autoplaatsen: 35 
Snelheid: 15 Knopen
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ms Trollfjord
ms Trollfjord werd genoemd naar de beroemde 
gelijknamige fjord, die tussen de eilanden-
groepen Vesterålen en Lofoten ligt. Hij is 
bekend geworden door de “Slag in de Troll-
fjord”, die plaatsvond in de winter van 1890, 
en is één van de hoogtepunten van een Hur-
tigruten reis. De maidentrip van de Troll fjord 
vond plaats in 2002. Sindsdien behoort het 
tot de nieuwste schepen van de Hurtig ruten 
vloot. Het biedt een comfortabele uitrus-
ting en een interieur, waarvoor overwe-
gend Noors hout en stenen gebruikt wer-
den. Als zusterschip van de Midnatsol heeft 
het daarmee veel dingen gemeen, zoals bijv. 
de unieke panorama-salon en de aantrek-
kelijke suites. Een heel bijzonder detail aan 
boord zijn de originele schilderijen van de 
kunstenaar Kaare Espolin Johnson van de 
Lofoten, die vroeger op het oude Hurtig ruten 
schip Harald Jarl tentoongesteld werden.
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ms Midnatsol
De naam Midnatsol, in het Nederlands mid-
dernachtzon, is een hommage aan de Noorse 
zomer. Kenmerkend voor het grootste schip 
van onze vloot is de twee verdiepingen tel-
lende panorama-salon met fantastisch uit-
zicht. Een sfeer van exclusiviteit bieden de 23 
charmant ingerichte suites, waarvan enkele 
zelfs een balkon hebben. Het ms Midnatsol 
is uitgerust met geavanceerde technolo-
giën en voldoet aan ijsklasse 1C, waardoor 
ze zeer geschikt is voor expeditie reizen naar 
Antarctica. Als "Ontdekkingsschip" is ze vol-
ledig uitgerust met een verkenningsdek met 
afdelingen voor onder andere wetenschap, 
media, fotografie en een optica testcentrum. 
Hier vandaan beginnen de expedities, als u 
in geschikte kleding, op onze tender boten 
overstapt die u veilig van het schip naar de 
wal zullen vervoeren.

Beschikbare hutcategorieën

PO
LA

R

I Binnenhut: bed en sofa, do / wc, tv (5-10 m2)

L Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv, 
patrijspoort; deels beperkt uitzicht (5-13 m2)

J Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv;  
deels beperkt uitzicht (5-13 m2)

N Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv (5-13 m2)

O Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv (5-13 m2)

AR
CT

IC

P Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv (5-13 m2)

U Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv (5-13 m2)

QJ Mini-suite: bed en sofa, zitje, do / wc, tv; deels 
beperkt uitzicht (15-20 m2)

EX
PE

DI
TI

ON

Q Mini suite: 2-pers.bed, zitgroep, do / wc, tv, 
minibar (15-20 m2)

M Suite, 2-pers.bed, zitgroep, privé balkon, 
do / wc, tv, minibar (28-30 m2)

MG Grand-Suite met privébalkon, 2-pers.bed, 
do / wc, zitgroep, tv, minibar (35-37 m2)

MX
Eigenaar-Suite, zitkamer met privébalkon, 
slaapkamer met 2-pers.bed, do / wc, tv, 
minibar (43-45 m2)

De hutten 614, 616, 619 en 625 hebben een voor 
rolstoelen geschikte inrichting. 

Wijzigingen voorbehouden.

Technische specificaties

Scheepswerf: Fosen Mek. Verk. (N)  
Vlag: Noorwegen 
Bouwjaar: 2003 
BRT: 16.151 
Hutten: 278 
Lengte: 135,75 m; Breedte: 21,5 m 
Snelheid: 15 Knopen 
IJsklasse: 1C

Beschikbare hutcategorieën

PO
LA

R

I Binnenhut: bed en sofa, do / wc, tv (5-10 m2)

L Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv, 
patrijspoort; deels beperkt uitzicht (5-13 m2)

J Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv;  
deels beperkt uitzicht (5-13 m2)

N Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv (5-13 m2)

O Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv (5-13 m2)

AR
CT

IC

P Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv (5-13 m2)

U Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv (5-13 m2)

QJ Mini-suite: bed en sofa, zitje, do / wc, tv; deels 
beperkt uitzicht (15-20 m2)

EX
PE

DI
TI

ON

Q Mini suite: 2-pers.bed, zitgroep, do / wc, tv, 
minibar (15-20 m2)

M Suite, 2-pers.bed, zitgroep, privé balkon, 
do / wc, tv, minibar (28-30 m2)

MG Grand-Suite met privébalkon, 2-pers.bed, 
do / wc, zitgroep, tv, minibar (35-37 m2)

MX
Eigenaar-Suite, zitkamer met privébalkon, 
slaapkamer met 2-pers.bed, do / wc, tv, 
minibar (43-45 m2)

De hutten 614, 616, 619 en 625 hebben een voor 
rolstoelen geschikte inrichting. 

Wijzigingen voorbehouden.

Technische specificaties

Scheepswerf: Fosen Mek. Verk. (N)  
Vlag: Noorwegen 
Bouwjaar: 2002, BRT: 16.140 
Passagiers: 822, Bedden: 640 
Lengte: 135,75 m, Breedte: 21,5 m 
Autoplaatsen: 35 
Snelheid: 15 Knopen
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ms Nordnorge
“Nord-Norge” is de naam waarmee de Noren 
het noordelijk deel van hun land aanduiden, 
dat boven de poolcirkel ligt. De Nordnorge 
werd in 1997 in Noorwegen gebouwd en is 
al het vierde Hurtigruten schip met deze 
naam. Op de Nordnorge hebben tussen 
2002 en 2007 vele gasten onvergetelijke 
dagen rondom Antarctica doorgebracht. 
Het nieuwe stijlvolle Nordic interieur weer-
spiegelt de invloed van het ruwe Arctische 
landschap. Geniet 's avonds, na een beleve-
nisvolle dag met vele actieve excursies en 
activiteiten, ontspannen van de elegante 
maritieme sfeer van het schip.

ms Nordkapp
ms Nordkapp is genoemd naar het majes-
tueuze Noordkaap-plateau op het uiterste 
puntje van het Europese vasteland (71° noor-
derbreedte). De leistenen kaap is één van de 
meest geliefde Hurtig ruten bestemmingen 
en heeft al sinds 1553 toen Richard Chancel-
lor het op zoek naar de noordoostpassage 
zijn naam gaf, een grote aantrekkingskracht 
op vele onderzoekers. Het nieuwe stijlvolle 
en toch bescheiden Scandinavische interi-
eur vormt de perfecte entourage voor een 
actieve verkenning van de Noorse kust. Het 
schip is in 1996 gedoopt door koningin Sonja.

Beschikbare hutcategorieën

PO
LA

R

I Binnenhut: bed en sofa, do / wc, tv (5-10 m2)

K Binnenhut: 2-pers.bed, do / wc, tv (15-18 m2)

L Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv, 
patrijspoort; deels beperkt uitzicht (5-13 m2)

J Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv;  
deels beperkt uitzicht (5-13 m2)

N Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv (5-13 m2)

O Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv (5-13 m2)

AR
CT

IC

P Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv (5-13 m2)

U Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv (5-13 m2)

QJ Mini-suite: bed en sofa, zitje, do / wc, tv; deels 
beperkt uitzicht (15-20 m2)

EX
PE

DI
TI

ON Q Mini suite: 2-pers.bed, zitgroep, do / wc, tv, 
minibar (15-20 m2)

M Suite, 2-pers.bed, zitgroep, privé balkon, 
do / wc, tv, minibar (28-30 m2)

De hutten 331, 333 en 335 hebben een voor rolstoelen 
geschikte inrichting.

Wijzigingen voorbehouden.

Technische specificaties

Scheepswerf: Kværner Kleven (N) 
Vlag: Noorwegen 
Bouwjaar: 1997 
BRT: 11.384 
Passagiers: 623 
Bedden: 451 
Lengte: 123,3 m 
Breedte: 19,5 m 
Autoplaatsen: 35 
Snelheid: 15 Knopen

Beschikbare hutcategorieën

PO
LA

R

I Binnenhut: bed en sofa, do / wc, tv (5-10 m2)

K Binnenhut: 2-pers.bed, do / wc, tv (15-18 m2)

L Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv, 
patrijspoort; deels beperkt uitzicht (5-13 m2)

J Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv;  
deels beperkt uitzicht (5-13 m2)

N Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv (5-13 m2)

O Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv (5-13 m2)

AR
CT

IC

P Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv (5-13 m2)

U Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv (5-13 m2)

QJ Mini-suite: bed en sofa, zitje, do / wc, tv; deels 
beperkt uitzicht (15-20 m2)

EX
PE

DI
TI

ON Q Mini suite: 2-pers.bed, zitgroep, do / wc, tv, 
minibar (15-20 m2)

M Suite, 2-pers.bed, zitgroep, privé balkon, 
do / wc, tv, minibar (28-30 m2)

De hutten 331, 333 en 335 hebben een voor rolstoelen 
geschikte inrichting.

Wijzigingen voorbehouden.

Technische specificaties

Scheepswerf: Kværner Kleven (N) 
Vlag: Noorwegen 
Bouwjaar: 1996 
BRT: 11.386 
Passagiers: 622 
Bedden: 456 
Lengte: 123,3 m 
Breedte: 19,5 m 
Autoplaatsen: 35 
Snelheid: 15 Knopen
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ms Nordlys
Naamgever van de Nordlys is één van de 
spectaculairste hemelsverschijningen ter 
wereld: het noorderlicht. Het duikt voor-
namelijk op van oktober tot maart en ver-
schijnt in de vorm van groene en soms ook 
rode vlammende sluiers, die aan boord van 
een Hurtigruten schip bijzonder goed beke-
ken kunnen worden. Het ligt voor de hand 
dat kunst, decoratie en kleuren van de in 
1994 gebouwde, maar onlangs compleet 
gerenoveerde, Nordlys geïnspireerd zijn 
door het noorderlicht (aurora borealis). Als 
één van onze expedities schepen, neemt ze 
onze gasten op meer actieve reizen langs de 
karakteristieke fjordenkust. 

ms Kong Harald
Hoewel vernoemd naar de huidige koning 
Harald van Noorwegen, heeft het onlangs 
volledig gerenoveerde schip een modern 
en stijlvol interieur met een zeer ontspan-
nen sfeer. Veel van de aan boord gebruikte 
materialen zijn natuurlijk, zoals hout, leisteen 
en leer. Het kleurenpalet weerspiegelt het  
gevarieerde kustlandschap dat we  tijdens 
onze reis passeren. ms Kong Harald is in 1993, 
ten tijde van het honderdjarige bestaan van 
de Hurtigruten, gelijktijdig met ms Richard 
With van stapel gelopen. 
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MS NORDLYS DECK  2 
DECK  1 

DECK  3 
DECK  4 
DECK  5 
DECK  6 

DECK  7 

DECK  8 

Beschikbare hutcategorieën

PO
LA

R

I Binnenhut: bed en sofa, do / wc, tv (5-10 m2)

K Binnenhut: 2-pers.bed, do / wc, tv (15-18 m2)

L Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv, 
patrijspoort; deels beperkt uitzicht (5-13 m2)

J Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv;  
deels beperkt uitzicht (5-13 m2)

N Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv (5-13 m2)

O Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv (5-13 m2)

AR
CT

IC P Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv (5-13 m2)

U Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv (5-13 m2)

EX
PE

DIT
ION

M Suite, 2-pers.bed, zitgroep, privé balkon, 
do / wc, tv, minibar (28-30 m2)

De hutten 331, 333 en 335 hebben een voor rolstoelen 
geschikte inrichting.

Wijzigingen voorbehouden.

Technische specificaties

Scheepswerf: Volkswerft (D) 
Vlag: Noorwegen 
Bouwjaar: 1993 
BRT: 11.204 
Passagiers: 622 
Bedden: 469 
Lengte: 121,8 m 
Breedte: 19,2 m 
Autoplaatsen: 12 
Snelheid: 15 Knopen

Beschikbare hutcategorieën

PO
LA

R

I Binnenhut: bed en sofa, do / wc, tv (5-10 m2)

L Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv, 
patrijspoort; deels beperkt uitzicht (5-13 m2)

J Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv;  
deels beperkt uitzicht (5-13 m2)

N Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv (5-13 m2)

O Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv (5-13 m2)

AR
CT

IC P Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv (5-13 m2)

U Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv (5-13 m2)

EX
PE

DI
TI

ON Q Mini suite: 2-pers.bed, zitgroep, do / wc, tv, 
minibar (15-20 m2)

M Suite, 2-pers.bed, zitgroep, privé balkon, 
do / wc, tv, minibar (28-30 m2)

De hutten 331, 333 en 335 hebben een voor rolstoelen 
geschikte inrichting.

Wijzigingen voorbehouden.

Technische specificaties

Scheepswerf: Volkswerft (D) 
Vlag: Noorwegen 
Bouwjaar: 1994 
BRT: 11.204  
Passagiers: 623 
Bedden: 469 
Lengte: 121,8 m 
Breedte: 19,2 m 
Autoplaatsen: 35 
Snelheid: 15 Knopen
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ms Polarlys
De huidige derde Polarlys is in 1996 gebouwd. 
De naam betekent in Noorwegen “poollicht” 
en benadrukt de bijzonderheid van het Arcti-
sche licht, dat een wezenlijk onderdeel is van 
het Hurtigruten winterprogramma “Hunting 
the Light”. Het nieuwe interieur weerspiegelt 
het prachtige kustlandschap van Noorwegen 
middels een kleurenpalet variërend van de 
blauwgroen getinte wateren in contrast met 
de oranjebruin gekleurde landschappen.
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ms Richard With
ms Richard With is genoemd naar de 
beroemde Noorse kapitein en grondlegger 
van Hurtigruten. Het is aan hem te danken 
dat de legendarische postschiplijn sinds 
de oprichting in het jaar 1893 een wezen-
lijk onderdeel is geworden van het Noorse 
kustleven. De Richard With ging in 1993 in 
dienst, precies een eeuw na de eerste Hur-
tigrutentocht. Het is een soort kunstgalerie 
op volle zee en presenteert vele verschil-
lende kunstwerken, die afkomstig zijn van de 
bekende familie Harr. De panoramalounges 
bieden optimaal uitzicht op het prachtige 
landschap. Als één van onze expeditiesche-
pen is ze volledig uitgerust met een eigen 
expeditieteam.

Beschikbare hutcategorieën

PO
LA

R

I Binnenhut: bed en sofa, do / wc, tv (5-10 m2)

L Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv, 
patrijspoort; deels beperkt uitzicht (5-13 m2)

J Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv;  
deels beperkt uitzicht (5-13 m2)

N Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv (5-13 m2)

O Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv (5-13 m2)

AR
CT

IC P Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv (5-13 m2)

U Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv (5-13 m2)

EX
PE

DI
TI

ON Q Mini suite: 2-pers.bed, zitgroep, do / wc, tv, 
minibar (15-20 m2)

M Suite, 2-pers.bed, zitgroep, privé balkon, 
do / wc, tv, minibar (28-30 m2)

De hutten 331, 333 en 335 hebben een voor rolstoelen 
geschikte inrichting.

Wijzigingen voorbehouden.

Technische specificaties

Scheepswerf: Volkswerft (D) 
Vlag: Noorwegen 
Bouwjaar: 1993 
BRT: 11.205 
Passagiers: 623 
Bedden: 458 
Lengte: 121,8 m 
Breedte: 19,2 m 
Autoplaatsen: 12 
Snelheid: 15 Knopen

Beschikbare hutcategorieën

PO
LA

R

I Binnenhut: bed en sofa, do / wc, tv (5-10 m2)

K Binnenhut: 2-pers.bed, do / wc, tv (15-18 m2)

L Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv, 
patrijspoort; deels beperkt uitzicht (5-13 m2)

J Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv;  
deels beperkt uitzicht (5-13 m2)

N Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv (5-13 m2)

O Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv (5-13 m2)

AR
CT

IC P Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv (5-13 m2)

U Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv (5-13 m2)

EX
PE

DI
TI

ON Q Mini suite: 2-pers.bed, zitgroep, do / wc, tv, 
minibar (15-20 m2)

M Suite, 2-pers.bed, zitgroep, privé balkon, 
do / wc, tv, minibar (28-30 m2)

De hutten 321, 323 en 325 hebben een voor rolstoelen 
geschikte inrichting.

Wijzigingen voorbehouden.

Technische specificaties

Scheepswerf: Ulstein Mek. Verk. (N) 
Vlag: Noorwegen 
Bouwjaar: 1996 
BRT: 11.341 
Passagiers: 619 
Bedden: 471 
Lengte: 123 m 
Breedte: 19,5 m 
Autoplaatsen: 35 
Snelheid: 15 Knopen
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ms Vesterålen
MS Vesterålen werd in 1983 gebouwd en 
gedoopt met dezelfde naam als het eerste 
schip, dat in 1893 de Hurtigruten oprichtte 
(DS Vesteraalen). Vesterålen is een regio ten 
noorden van de Lofoten, waar indrukwek-
kende natuurfenomenen als het Troll fjord 
en het Raftsund te vinden zijn. Bovendien 
ligt hier Stokmarknes, de eerste thuishaven 
van de Hurtigruten. ms Vesterålen is een van 
de kleinste schepen van de vloot, waardoor 
een reis alleen al door de relatief geringe 
passagierscapaciteit iets bijzonders is. Sinds 
de moderniseringen in 1988 en 1995 is het 
ingericht met lichte, gezellige gemeenschap-
pelijke ruimtes en salons, die een zeer uitno-
digende sfeer hebben. Ontspannend werkt 
het spectaculaire uitzicht vanuit de panora-
ma-salon, unieke accenten worden gegeven 
door de omvangrijke kunstverzameling. Rei-
zen met dit 'werkschip' is een unieke erva-
ring, zie pagina 135 .
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ms Lofoten
Met ms Lofoten hebben de “oude tijden” 
een heel bijzondere vertegenwoordiger. 
Het schip, in 1964 in Oslo van stapel gelo-
pen, is al de tweede “Lofoten” in de Hur-
tigruten vloot. Het kreeg de naam van de 
gelijknamige eilandengroep ten noorden van 
de poolcirkel, die door zijn prachtige land-
schap al vaak beschreven is als “meester-
werk”. In 2003 is de Lofoten gerenoveerd en 
opnieuw ingericht. Haar oorspronkelijkheid 
en de authentieke sfeer zijn echter behou-
den gebleven evenals de sfeervolle salons 
en panorama-dekken, die een bijzonder ken-
merk zijn van de unieke 'grand old lady'. De 
hutten zijn eenvoudig maar gezellig.

NIEUW: speciaal voor het reizen met het 
monumentale ms Lofoten heeft  Hurtigruten 
een 'nostalgische tijdreis' ontwikkeld. Op 
pagina 134 vindt u alle details.
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Beschikbare hutcategorieën

PO
LA

R

I Binnenhut: bed en sofa, do / wc, tv (5-10 m2)

A Buitenhut: bed en sofa, patrijspoort, do / wc, 
tv; deels beperkt uitzicht (11-13 m2)

J Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv;  
deels beperkt uitzicht (5-13 m2)

N Buitenhut: bed en sofa, do / wc, tv (5-13 m2)

AR
CT

IC

P Buitenhut: bed en sofa,  
do / wc, tv (5-13 m2)

Hut 317 heeft een voor rolstoelen geschikte inrichting.

Wijzigingen voorbehouden.

Technische specificaties

Scheepswerf: Kaarbø Mek. Verk. (N) 
Vlag: Noorwegen 
Bouwjaar: 1983 (Mod. 88/95) 
BRT: 6.261 
Passagiers: 516 
Bedden: 294 
Lengte: 108 m 
Breedte: 16,5 m 
Autoplaatsen: 35 
Snelheid: 15 Knopen

Beschikbare hutcategorieën

PO
LA

R

I Binnenhut: bed en sofa, do / wc (5-10 m2)

D Binnenhut: bed en sofa, wastafel (5-10 m2)

A Buitenhut: bed en sofa, patrijspoort, do / wc; 
deels beperkt uitzicht (11-13 m2)

J Buitenhut: bed en sofa, do / wc;  
deels beperkt uitzicht (5-13 m2)

N Buitenhut: bed en sofa, do / wc (5-13 m2)

Categorie D: Douche/wc op de gang

Om veiligheidsredenen moeten op de onderste dekken de 
patrijspoorten in de winter gesloten worden.

Wijzigingen voorbehouden.

Technische specificaties

Scheepswerf: Fosen Mek. Verk. (N)  
Vlag: Noorwegen 
Bouwjaar: 2002 
BRT: 16.140 
Passagiers: 822  
Bedden: 640 
Lengte: 135,75 m 
Breedte: 21,5 m 
Autoplaatsen: 35 
Snelheid: 15 Knopen
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AANBETALING
Bij boeking wordt een aanbetaling verlangd van 15 % van 
de reissom, alsmede de totale kosten van de vlucht (en 
mogelijke toeslagen), de reserveringskosten, de annu-
leringsverzekering en het calamiteitenfonds.

AANSPRAKELIJKHEID
Degene die een reis boekt voor (ook) andere deelne-
mers is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij 
aanmeldt. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet 
worden aangetoond dat ouders of voogden toestemming 
hebben verleend. Norske Turist Service BV is niet aan-
sprakelijk voor eventuele wijzigingen in tarieven, vaar-
schema’s, vliegschema’s of voor eventuele drukfouten.

ALCOHOL
Hurtigruten ASA is in het bezit van een volledig ver-
gunning: bier, wijn en sterke drank. Wij maken u er op 
attent dat prijzen voor sterke drank in Noorwegen over 
het algemeen hoger zijn dan in Nederland en niet belas-
tingvrij aan boord. Conform de Noorse wetgeving is de 
verkoop van bier en wijn toegestaan aan personen vanaf 
18 jaar. De verkoop van sterke drank is toegestaan aan 
personen vanaf 20 jaar. Een maximum van 2 flessen 
alcoholische drank (max. 1,5 liter) per persoon is toe-
gestaan om aan boord mee te nemen. Alles wat daar-
boven komt zal ingenomen worden en aan het einde 
van de reis weer teruggegeven worden. Alcoholische 
drank die meegenomen wordt aan boord van het schip 
dient geregistreerd te worden bij de receptie tijdens het 
inchecken of (indien onderweg aangeschaft) voor ver-
trek van het schip.

1893 AMBASSADOR PROGRAMMA
Het 1893 Ambassador Programma is 
beschikbaar voor alle Hurtigruten gas-

ten, die al minstens drie opeenvolgende nachten aan 
boord van een van onze schepen doorgebracht hebben. 
Het geldt zoals aangegeven voor de volgende reizen: 
expeditie zeereizen, alle Hurtigruten rondreizen, ken-
nismakingsreizen en deeltrajecten met een duur van 
minstens drie nachten evenals groeps- en thema-reizen. 

Als 1893 Ambassador lid krijgt u exclusief extra diensten, 
speciale repeaterkorting en voordelen. Gedetailleerde 
voorwaarden en een aanmeldingsformulier krijgt u aan 
boord en op www.hurtigruten.com/1893.

ANNULERINGEN
De Hurtigruten annuleringsvoorwaarden wijken af van 
die van de ANVR. Annuleringen kunnen van maandag 
t/m donderdag van 10.00 - 17.00 uur en op vrijdag van 
10.00 - 16.00 uur in behandeling worden genomen. In 
enkele gevallen zijn afwijkende annuleringskosten van 
toepassing, bijvoorbeeld bij vliegtickets die direct dienen 
te worden geprint en betaald en bij speciale aanbiedin-
gen van de bootmaatschappij waarvoor extra voorwaar-
den gelden als geen wijzigingen mogelijk en direct beta-
len. Wij kunnen u nadere informatie verstrekken over 
de mogelijkheid een annulerings- en reisver zekering af 
te sluiten. De optietermijn voor Hurtigrutenboekingen 
bedraagt normaal gesproken 3 werkdagen. Uitzonde-
ring hierop vormt een boeking voor een speciale aanbie-
dingsreis met Hurtigruten. Maakt u een boeking voor een 
speciale aanbieding dan is deze direct na de opdracht 
definitief en moeten wij helaas reeds annuleringskosten 
in rekening brengen, zelfs indien u diezelfde dag nog 
besluit van de reservering af te zien.
Tot 45 dagen voor vertrek: de aanbetaling
44-22 dagen voor vertrek: 40% van de reissom.
21-15 dagen voor vertrek: 60% van de reissom
Vanaf 14 dagen voor vertrek: 90% van de reissom
Op de dag van vertrek: 100% van de reissom

ANVR
Norske Turist Service BV (KvK 34383436) is 
aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging 

hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevor-
dert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. 
De reizen in deze reisgids worden aangeboden onder het 
beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A 
-Reisvoorwaarden- en/of Deel B -Boekingsvoorwaarden) 
van toepassing zijn op alle aanbiedingen in deze reis-
gids tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet 
het geval is. Deze ANVR-Consumentenvoorwaarden zijn 

opgenomen in de ANVR- Informatiebrochure ‘Alles wat je 
moet weten als je op reis gaat’. De brochure bevat naast 
de ANVR-Consumentenvoorwaarden andere belangrijke 
informatie. De ANVR-Consumentenvoorwaarden en ove-
rige informatie zijn te vinden op 
www.anvr.nl/consumentenvoorwaarden.pdf.

BAGAGE
In de Scandinavische landen is de dienstverlening van 
een kruier vrij onbekend. We raden u dringend aan slechts 
zoveel bagage mee te nemen, als u zelf kunt dragen en 
tijdens de reis onder controle kunt houden. Denkt u er 
aan om belangrijke medicijnen, bril en reisdocumenten 
altijd in uw handbagage en niet in uw koffer te vervoe-
ren. We raden u aan liever twee kleinere koffers mee te 
nemen dan een hele grote koffer. Het is mogelijk om een 
koffer bij de receptie af te geven, voor opslag tijdens de 
reis. Houd u rekening met gewichtsmaxima voor bagage 
van de verschillende luchtvaartmaatschappijen.

BETAALMIDDEL + CRUISECARD
Aan boord wordt de Noorse Kroon als rekenkoers gebruikt. 
100 nok komt overeen met ca. € 11 (stand augustus 2016). 
Er gaan ongeveer 9 kronen in één Euro. Aan boord worden 
de meeste creditcards geaccepteerd zoals VISA, Ame-
rican Express, MasterCard en Diners, behalve ms Lofo-
ten: alléén Visa of MasterCard. Een creditcard dient nog 
wel minstens 3 maanden geldig te zijn, anders wordt 
deze niet geaccepteerd. Let op dat u uw pincode nodig 
heeft wanneer u met uw creditcard aan boord betaalt, 
er kan ook altijd om identificatie gevraagd worden. Voor 
betalingen aan boord van alle schepen wordt er gebruik 
gemaakt van het 'CruiseCard' systeem. Deze Cruise Card 
dient als betaalkaart voor al uw transacties aan boord. 
Een CruiseCard rekening kan bij ieder betaalpunt aan 
boord geopend worden. Om de rekening te activeren 
worden bovenstaande creditcards geaccepteerd of con-
tant geld (NOK, EUR, GBP, USD). De laatste avond voor 
vertrek wordt de rekening opgemaakt en naar uw hut 
gebracht. De Cruise Card rekening dient voor 22:00 uur 
betaald te zijn. In Noorwegen kunt u bij een 'minibank' 
Noorse Kronen pinnen, deze 'minibanken' vindt u in de 

Reis- & boekingsinformatie
nuttige informatie van A tot Z

iets grotere aanlegplaatsen. Omdat u bij bepaalde reizen 
nauwelijks in de gelegenheid zult zijn naar een bank te 
gaan raden wij u derhalve aan om voor kleinere uitga-
ven aan land de plaatselijke valuta (Noorse Kroon nok) 
in kleine hoeveelheden mee te nemen.

BIBLIOTHEEK
Ieder schip heeft een kleine selectie boeken over diverse 
onderwerpen beschikbaar voor de gasten.

CAFETERIA
Warme en koude dranken, maaltijden en snacks zijn ver-
krijgbaar in het cafetaria, doorgaans geopend 24 uur per 
dag. Tijdens de winter kunnen er andere openingstijden 
gelden, hierover wordt u aan boord geïnformeerd. Bij ver-
trek uit Bergen is het cafetaria vanaf 16.00 uur geopend.

CALAMITEITENFONDS
Norske Turist Service BV (KvK 34383436) is 
aangesloten bij de Stichting Calamiteiten-

fonds  Reizen. Binnen de grenzen van de garantiere-
geling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit pro-
gramma gepubliceerde reizen onder de garantie van 
het Calamiteitenfonds. 
Deze garantie houdt in dat u als consument die deel-
neemt aan een door ons georganiseerde reis:
• (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de 

reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volle-
dig kunnen uitvoeren;

• de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien 
wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aan-
passen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of 
natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

CONFERENTIES
De meeste schepen hebben conferentie gelegenheden. 
Mocht er een conferentie gaande zijn, dan kan het zijn dat 
een gedeelte van het restaurant of bepaalde  publieke 
gedeeltes op het schip hiervoor zijn gereserveerd.

DUURZAAM TOERISME
Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening 
houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat ook 
aan volgende generaties aantrekkelijke bestemmingen 
kunnen worden aangeboden.
De ANVR-reisbranche voelt zich hierbij betrokken en zet 
zich in voor Duurzaam Toeristisch Ondernemen (DTO). Zo 
voldoet ons bedrijf aan de ANVR-DTO verplichting, waarbij 
de reisonderneming o.a. een daartoe opgeleide coördi-
nator heeft aangesteld die met goed gevolg een examen 
heeft afgelegd. Ook hebben wij een beleidsverklaring en 

een programma met praktische maatregelen opgesteld, 
waarin staat beschreven hoe wij nu en in de toekomst 
met de zorg voor het milieu omgaan. Maar duurzaam 
toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. U 
bent als vakantieganger daarbij een onmisbare schakel 
(zie www.anvr.nl:, Duurzaam Toerisme).

ELEKTRICITEIT
De stopcontacten in uw hut zijn 220V/50Hz. Suites heb-
ben 110V-aansluitingen voor scheerapparaten. De stek-
kers zijn volgens Europees model met twee pinnen. In 
de winkel kunnen adapters worden gekocht.

ENTERTAINMENT
We leggen aan boord de nadruk op ontspanning en 
ontdekking, niet op het commerciële vermaak dat op 
gebruikelijke cruises vaak te vinden is. Het is ons doel 
om u dichter bij unieke omgevingen te brengen en om 
u in de gelegenheid te stellen deze ervaringen te delen 
met uw medereizigers. Af en toe wordt er ‘s avonds aan 
boord muzikaal entertainment aangeboden en kan er 
gedanst worden bij de bar (uitgezonderd ms Lofoten en 
ms Vesterålen), van tijd tot tijd vinden optredens plaats 
van plaatselijke koren en muzikanten. Aan boord van de 
Hurtigruten schepen worden verschillende activiteiten, 
demonstraties en presentaties gehouden. Deze activi-
teiten die binnen in het schip of buiten op het dek plaats 
vinden, zijn gerelateerd aan het seizoen waarin gevaren 
wordt. Informatie over het programma van deze optio-
nele activiteiten ontvangt u aan boord van het schip.
NB: afhankelijk van de locatie van uw hut op het schip 
kunnen bepaalde activiteiten met muziek mogelijk over-
last veroorzaken. Informeer hiernaar bij boeking.

EXCURSIES
In enkele havens waarin langer wordt aangelegd wor-
den excursies aangeboden. Informatie over de excursies 
vindt u op pag. 114 t/m 127. Het is aan te raden excur-
sies vooraf te reserveren maar ook aan boord is dit nog 
mogelijk, mits plaats beschikbaar. Aan boord geboekte 
excursies worden afgerekend in Noorse Kronen, hierdoor 
kan de prijs fluctueren i.v.m. de wisselkoers. Voor excur-
sies met sneeuwmobiel of quad is een rijbewijs vereist. 
Excursies zijn afhankelijk van een minimum/maximum 
aantal deelnemers, vaarschema, weersomstandigheden 
en andere onvoorziene omstandigheden en kunnen op 
korte termijn afgezegd worden. De geannuleerde, vooraf 
betaalde, excursies worden aan boord in Noorse kronen 
terugbetaald; door fluctuaties in de koers kan het bedrag 
mogelijk ook afwijken van hetgeen u bij bestelling in 
Euro's heeft betaald. Moet u om persoonlijke redenen 
afzien van deelname aan een excursie, dan loopt u het 

risico niet voor restitutie in aanmerking te komen. Ziet 
u er wel op toe dat u een formulier aan boord ontvangt, 
met de reden van annulering.

EXPEDITIE REISLEIDING
Aan boord van ieder schip is een reisleider - 'Expedition 
Leader' - aanwezig. Hij/zij kan excursies voor u boeken 
en advies geven hierover, de reisleiding verkondigt het 
dagelijks programma en nieuwsbulletin en doet meldin-
gen over plaatsen die worden aangedaan door het schip, 
ontscheping enz. In sommige gevallen wordt de functie 
van Expedition Leader overgenomen door de receptie. 
Alle Expedition Leaders spreken Noors, Engels en Duits.

FIETSEN
Op alle Hurtigruten schepen zijn 4 fietsen beschikbaar 
voor verhuur om vanuit de haven de stad te verken-
nen. Stadsplattegrond te verkrijgen bij de receptie. De 
huur bedraagt nok 100 per haven. Reserveren is alleen 
mogelijk aan boord.

FITNESS, SAUNA EN JACUZZI
Enkele schepen beschikken over een eenvoudig uitge-
ruste fitnessruimte, sauna en/of een verwarmde jacuzzi 
(aan dek). De openingstijden verneemt u bij de receptie. 
ms Finnmarken heeft zelfs een klein zwembad.

FOOI
Uit ervaring weten wij dat veel Hurtigruten-gasten hun 
tevredenheid over het bedienend personeel aan boord 
middels een fooi tot uitdrukking willen brengen. U bent 
uiteraard geheel vrij om zelf de hoogte van dit bedrag te 
bepalen. Als richtlijn (een gemiddelde fooi) adviseren wij 
nok 70 (± € 7,50) pp per dag. Welk bedrag u ook besluit te 
geven, graag verzoeken wij u dit 2 dagen voor het einde 
van de reis in te vullen op het daarvoor bestemde formu-
lier dat u uw hut aantreft. Het ingevulde bedrag zal gelijk  
met het saldo van uw cruise-card worden verrekend.

GREENSEAT
Norske Noorwegen Reizen realiseert zich 

goed dat de schoonheid van de natuur onderdeel is van 
een onvergetelijke vakantie en steunt daarom Green-
Seat. GreenSeat biedt u de mogelijkheid de schadelijke 
uitstoot van uw vliegreis te compenseren door de aan-
plant en bescherming van bossen wereldwijd. Zo kunt 
u eenvoudig een steentje bijdragen aan het tegengaan 
van het klimaatprobleem en tegelijkertijd de prachtige 
natuur op aarde in stand houden, zodat u blijvend kunt 
genieten van de mooiste vakantiebestemmingen. Meer 
weten? Meedoen? www.greenseat.nl. Ook uw autoreis 
kunt u via de website compenseren!
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GROEPSREIZEN
Norske Noorwegen Reizen behoudt zich het recht voor 
een reis te annuleren bij onvoldoende deelname (min-
der dan het bij de reis vermeldde minimaal aantal deel-
nemers of bij minder dan 10 personen) een maand voor 
vertrek of door onvoorziene omstandigheden. Bij annu-
lering door Norske Noorwegen Reizen zijn wij tot niets 
meer verplicht dan tot het terugbetalen van de gestorte 
deelnemersgelden en de administratiekosten. Deze wor-
den u per ommegaande gerestitueerd.

HUTTEN
Er zijn diverse soorten comfortabele hutten aan boord, 
allemaal met eigen badkamer (uitgezonderd enkele hut-
ten op ms Lofoten en ms Vesterålen). Alle hutten zijn 
uitgerust met handdoeken, douche-gel en haardro-
ger. In de suites zijn bovendien een thee-/koffiezet-
ter beschikbaar. De hutten van éénzelfde hutcategorie 
kunnen onderling qua grootte variëren. Kinderbedjes 
kunnen gehuurd worden maar houd er rekening mee, 
dat er niet in alle hutten ruimte is voor een kinderbedje 
en dat er slechts een beperkt aantal gereserveerd kun-
nen worden. Bij boekingen met garantiehutten kunnen 
verzoeken om naast elkaar liggende hutten of verblijf 
op een bepaald dek niet gegarandeerd worden. Er zijn 
geen kluisjes aanwezig in de hutten (met uitzondering 
van sommige suites op ms Trollfjord en ms Midnatsol en 
alle hutten aan boord van ms Finnmarken). Eventueel 
kunt u waardevolle spullen bij de receptie afgeven zodat 
deze in de scheepskluis bewaard kunnen worden. Hur-
tigruten kan niet aansprakelijk worden gesteld bij verlies 
van waardevolle goederen.
UITCHECKEN: De tijd dat u de hut moet verlaten voor het 
uitchecken is afhankelijk van het vaarschema en kunnen 
van dag tot dag verschillen. Bij aankomst in Bergen, Kir-
kenes en Trondheim (zuidgaand) gelden speciale regels:
• Bij vertrek vanuit Bergen zijn de hutten vanaf 18:00 uur 

beschikbaar.
• Uitchecken bij aankomst in Kirkenes is voor 08:00 uur.
• Uitchecken bij aankomst in Trondheim (zuidgaand) is 

voor 08:00 uur.
• Uitchecken bij aankomst in Bergen is voor 10:00 uur.
Voor specifieke informatie hieromtrent, gelieve contact 
op te nemen ter plaatse op het schip bij de receptie. Als 
u een suite heeft kunnen er afwijkende uitchecktijden 
gelden; neemt u hiervoor contact op met de receptie.
Afhankelijk van de locatie van uw hut kunnen er af en 
toe geluiden en trillingen merkbaar zijn. Of u hier last 
van heeft, verschilt per persoon en geeft u helaas geen 
recht op restitutie van (een deel van) de reissom. Houd 
er rekening mee dat hutten/suites op dekken, waarop 
passagiers toegang hebben naar buiten, het uitzicht 

soms wordt geblokkeerd door voorbij lopende of stil-
staande passagiers. Vraag ons reserveringsteam om 
advies voor de beste locatie van uw cabine. Op alle 
schepen kunnen de patrijspoorten van enkele hutten 
bij slechte weersomstandigheden uit veiligheidsover-
wegingen met afdekplaten afgesloten worden. ‘s Win-
ters is dit een standaard procedure. Houd er rekening 
mee dat u soms al kunt inchecken bij de receptie voor-
dat uw hut klaar is voor gebruik. U wordt hierover bij 
het inchecken geïnformeerd.

IN DE PLAATS STELLING
Indien een reiziger de reis moet annuleren, bestaat de 
mogelijkheid van in de plaats stelling. Zie artikel 8 van 
de Reisvoorwaarden.

IN-/ONTSCHEPING
In Bergen legt het schip vanaf ca. 14.30 uur aan bij de 
Hurtigruten passagiersterminal: Nøstebryggen kade, 
Nøstegaten 30, N-5010 Bergen. De passagiersterminal 
is op werkdagen geopend vanaf 08.00 uur, in het week-
end vanaf 13.00 uur. Er zijn 25 bagagekluisjes (3x nok 10) 
aanwezig, een zitgelegenheid en een frisdrank automaat. 
Er is geen restaurant of snackbar in de terminal aanwe-
zig. U heeft de mogelijkheid om uw bagage tussen 13.00 
en 14.30 uur af te geven bij de terminal. Het inchecken 
van passagiers vangt aan om 15.00 uur, dan volgt de 
inscheping na een verplichte veiligheidsinstructie in 
de passagiersterminal, de hutten zijn echter pas vanaf 
18.00 uur beschikbaar. ’s Avonds is er een informatieve 
bijeenkomst met de reisleiding; de aanvangstijd hoort u 
bij de informatiebalie. Inchecken via de Hurtigruten ter-
minal in Bergen is mogelijk tot uiterlijk 19.30 uur, bij een 
late afvaart kunt u eventueel daarna rechtstreeks aan 
boord inchecken tot uiterlijk één uur voor vertrek van het 
schip. Op de avond van vertrek vanuit Bergen vindt het 
diner plaats in de vorm van buffet. Alleen deze avond is 
er een open zitting, meestal tussen 18:00 en 21:00 uur. 
Passagiers die een hele rondreis hebben geboekt vinden 
de tafel-indeling voor de verdere reis in de envelop die 
zij hebben ontvangen bij het inchecken.
Bij ontscheping in Bergen haalt u de bagage van de band 
in de terminal en volgt de borden naar de uitgang. Op de 
laatste dag van de rondreis wordt u verzocht enkele uren 
voor aankomst de hut te verlaten. Informatie en aanwij-
zingen met betrekking tot de bagage en ontscheping in 
andere havens, zijn ter plaatse op het schip beschikbaar.
Inscheping auto’s: Meldingstijd automobilisten uiterlijk 
één uur voor vertrek op de kade in Bergen, Trondheim, 
Bodø, Tromsø en Kirkenes. Indien u de auto vanuit Bergen 
naar een bestemming verder dan Bodø meeneemt is de 
meldingstijd in Bergen uiterlijk twee uur voor vertrek. 

Passagiers schepen met hun bagage in via de Hurtigru-
ten Terminal. Alleen de bestuurder mag in de auto zitten 
bij het aan/van boord rijden van de auto. De 'controle 
key card', die u heeft ontvangen bij het inchecken, laat 
u zien aan het personeel op het autodek. Uw autosleutel 
wordt gedurende de cruise bewaard door het personeel 
op het autodek. In het hoogseizoen is er beperkt plaats 
beschikbaar voor auto’s op bepaalde korte deeltrajecten. 
Tijdens de cruise heeft u geen toegang tot het autodek en 
is het niet mogelijk aan wal te gaan met de auto wanneer 
het schip aanmeert bij de verschillende havens. Cara-
vans en aanhangers zijn niet toegestaan aan boord van 
de Hurtigruten schepen. ms Lofoten heeft geen autodek.
Tijden in Bergen wanneer automobilisten met de auto 
aan boord kunnen rijden:
• Zomerseizoen (1/6–31/10) vanaf 18:00 uur
• Winterseizoen (1/11–31/5) tussen 19:30 en 21:30 uur. 

Auto’s die na 21.30 uur aankomen krijgen geen toe-
stemming meer om aan boord te rijden.

Voor alle andere havens dienen automobilisten uiter-
lijk 30 minuten voor vertrek op de kade klaar te staan. 

INTERNET
Aan boord is draadloos internet tegen een kleine vergoe-
ding beschikbaar. Ter plaatse bij de receptie aan boord kunt 
u naar meer informatie vragen hierover. Let erop dat de 
beschikbaarheid en de kwaliteit van het netwerk kan vari-
eren. Wi-fi is in de meeste publieke ruimtes beschikbaar.

KINDEREN
Er geldt geen minimumleeftijd maar om veiligheidsre-
denen kunnen kinderen onder de 12 jaar mogelijk niet 
tot alle excursies worden toegelaten. De beslissing over 
het meenemen van kinderen wordt per excursie geno-
men door de kapitein. 

KINDERKORTING
Kinderen tot 3 jaar zonder eigen bed zijn gratis in de 
hut van de ouders, kinderbed dient tevoren te worden 
besteld en betaald. Kinderen die bij het begin van de 
reis 4 t/m 15 jaar zijn krijgen op de Hurtigruten rondreis 
een korting van 25 % in de hut van de ouders en ook op 
de excursies. Op deeltrajecten port-to-port krijgen kin-
deren 25 % korting op de prijs van het deeltraject (zon-
der hut) en op de maaltijden. Kinderkortingen zijn niet 
te combineren met andere kortingen. Kinderkortingen 
voor de vliegarrangementen A t/m F zijn op aanvraag.

KLEDING
Avondkleding (kostuum, cocktailkleding) is niet nodig, 
maar een colbert of blazer hoort echter wel in uw 
bagage. Het weer kan tijdens uw reis of zelfs binnen 
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een dag variëren. Wij adviseren daarom om kleding in 
laagjes te dragen - zo kunt u zich snel aan wisselende 
omstandigheden aanpassen wat betreft temperatuur, 
wind en neerslag. Ademende en wind- en waterdichte 
kleding moeten onderdeel van de bagage zijn, even-
als een warme muts, handschoenen, sjaal en func-
tionele kleding en in de wintermaanden bovendien 
thermo-ondergoed. Aan land en ook aan boord (in 
de winter kunnen niet alle dekken sneeuw- en ijsvrij 
gehouden worden) kan het glad zijn, daarom moet u 
stevige schoenen meenemen, ook wandel-/trekking-
stokken en schoenspikes kunnen van nut zijn. Denk 
eraan om een zonnebril mee te nemen, want zelfs in 
de winter hebben uw ogen bescherming nodig tegen 
de UV-stralen, omdat de reflecties van sneeuw en ijs 
voor het blote oog gevaarlijk kunnen zijn. Zie ook ons 
handige kledingadvies op pagina 60/61.

KLIMAAT
Het weer kan per dag en zelfs per uur veranderen. 
In het noordelijk deel van Noorwegen schommelt de 
temperatuur ‘s zomers tussen 10° en 25°C en in de zui-
delijke gebiedsdelen tussen 15° en 30°C. ’s Winters ligt 
de temperatuur tussen 2° en -10°C. Vanwege de warme 
Golfstroom is de kust altijd ijsvrij.

MAALTIJDEN
Uw reis is doorgaans  inclusief ontbijt, lunch en diner. 
Koffie en thee tijdens de maaltijden zijn inbegrepen. 
Andere dranken kunt u tegen betaling verkrijgen in het 
restaurant, de eetzaal en de bar. De gangbare tijden 
voor de maaltijden zijn:
• Ontbijt van 07:30-10:00 uur (open zitting)
• Lunch van 12:00/13:00 uur (open zitting)
• Diner tijden zijn afhankelijk van het vaarschema. 

Gewoonlijk start het diner vanaf 18.00 uur waarbij 
verschillende zittingen mogelijk zijn (tijden volgen 
ter plaatse).

Ontbijt is in buffetvorm. Lunch is in buffetvorm met een 
koud buffet waarbij keuze is uit koude vis- en vlees-
schotels, salades en een assortiment warme schotels, 
desserts en fruit. Diner wordt geserveerd in 3-gangen 
volgens een vast (coastal) menu, er is gewoonlijk geen 
keuze in het menu. Soms wordt het koude buffet ’s avonds 
gegeven en het 3-gangen diner als lunch geserveerd. 
De tafelreservering wordt vooraf geregeld; zitting en 
indeling gelden voor de hele reis en kunnen eenmaal 
aan boord niet meer gewijzigd worden. Uw voorkeur 
voor tafelindeling (bijv. met vrienden) kan alleen tevo-
ren als preferentie aan de rederij worden doorgegeven.
Volpension start met diner buffet bij vertrek vanuit Bergen 
en eindigt met een brunch bij aankomst terug in Bergen.

Speciale diëten graag vooraf bij boeking aangeven (ten-
minste 3 weken voor vertrek), zodat dit tijdig kan wor-
den doorgegeven aan het schip.
Het kraanwater aan boord is te drinken, maar wij raden 
u aan water uit flessen te drinken. Water uit flessen, 
frisdranken en wijn zijn verkrijgbaar aan boord. Wijn 
pakketten zijn ook verkrijgbaar; deze bevatten ook één 
fles gezuiverd water per dag. Alle Hurtigruten sche-
pen beschikken over een volledige (drank)vergunning.

MEDEDELINGEN
Aan boord worden mededelingen gedaan in verschil-
lende talen. Deze mededelingen kunt u ook in uw hut 
beluisteren bij het activeren van het telefoonsysteem. Er 
worden ‘s nachts geen openbare mededelingen gedaan; 
als u dit wel wilt, bijvoorbeeld een oproep bij het ver-
schijnen van het noorderlicht, gelieve hierover te infor-
meren bij de receptie. 

MEDISCHE VERZORGING
Wegens de korte afstanden tussen de afzonderlijke 
havens in Noorwegen is er noch een arts, noch een 
apotheek aan boord, maar natuurlijk wel een EHBO 
uitrusting en een ziekenboeg. Informeert u zich tijdig 
over bescherming tegen infecties en inentingen even-
als andere voorzorgsmaatregelen en vraag dokters-
advies voor trombose en andere gezondheidsrisico’s. 
We verwijzen u voor algemene informatie hieromtrent 
naar de G.G.D. 

MILIEU EN GROEN VAREN
Onze kapiteins stellen alles in het werk om een route te 
plannen die de motoren zo weinig mogelijk belast en 
die de uitlaatgassen vermindert. Al het afval wordt aan 
boord bewaard totdat het aan land wordt overgeladen 
voor verwerking. We dumpen nooit afval in zee en ver-
zoeken u om geen afval achter te laten wanneer u aan 
land bent. In bewoonde gebieden zijn er afvalbakken 
voor het weggooien van afval, gebruik deze alstublieft. 
We vragen u om het bekende gezegde “Laat niets ach-
ter, alleen voetafdrukken, neem niets mee, alleen foto’s” 
te respecteren.

MINDER VALIDEN + ROLSTOELGEBRUIKERS
Met uitzondering van ms Lofoten zijn al de Hurtigru-
ten schepen uitgerust met liften en tenminste één 
rolstoel-toegankelijke hut. Voor verdere informa-
tie hierover kunt u terecht bij één van onze verkoop 
medewerk(st)ers en laat u bij boeking adviseren of 
er speciale transfers geregeld moeten worden. Pas-
sagiers met een ernstige handicap of personen die 
niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen, moeten met 

een begeleider reizen. Gelieve dit bij boeking door 
te geven. De excursies zijn gedeeltelijk niet geschikt 
voor minder validen. Het is voor chauffeurs en gid-
sen niet toegestaan om rolstoelen of passagiers te 
tillen. Wanneer u slecht ter been bent, slechthorend 
en/of slechtziend, informeert u dan bij inscheping de 
receptie hierover. Dan bent u ervan verzekerd dat u de 
nodige assistentie krijgt bij een noodgeval.

ONVOLKOMENHEDEN
Indien u op de bestemming een fout of een onvolko-
menheid constateert, dan wordt van u verwacht dat u 
daarvan meteen melding doet bij de verantwoordelijke 
verstrekker van de dienst (bijvoorbeeld de hotelier), 
uw reisbureau of bij Norske Turist Service. Hierdoor 
wordt de Rederij en/of Norske Turist Service in staat 
gesteld om de klacht of onvolkomenheid direct naar 
tevredenheid op te lossen. Na afloop van de reis wordt 
dit een stuk lastiger of zelfs onmogelijk.

PERSOONSGEGEVENS
Bij alle boekingen dient te worden opgegeven: voor-
naam, achternaam en geboortedatum van alle passa-
giers. Bij boeking van een Hurtigrutenreis of vliegreis 
dienen de opgegeven namen overeen komen met de 
namen zoals vermeld in het paspoort. Bij onjuiste opgave 
loopt u het risico dat nieuwe tickets moeten worden 
aangevraagd, hetgeen voor u extra kosten met zich 
mee brengt.

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Art. 2, lid 3 van de Reisvoorwaarden vereist de ver-
strekking van persoonlijke gegevens die voor de uit-
voering van de reis van belang kunnen zijn. Deze bepa-
ling betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke 
handicap, doch ook andere hoedanigheden die voor 
de uitvoering van de reis voor de reiziger zelf of voor 
de groep van belang zijn.

PUBLICATIE
Dit reisprogramma is in augustus 2016 in druk gegeven 
en wordt uitgegeven door Norske Turist Service BV. De 
meeste vlieg- en accommodatieprijzen waren op dat 
moment nog niet bekend. Sedertdien kunnen in de gege-
vens betreffende de reisaanbiedingen wijzigingen zijn 
opgetreden. Indien dit het geval is, wordt u hierover bij 
boeking geïnformeerd.

REDUCTIE 3 EN 4 PERSOONSHUT
De reductie voor 3 of 4 persoonsgebruik bedraagt ca.15 % 
op de cruisetarieven van de prijs voor de 2 persoonshut 
in deze categorie.
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REISDOCUMENTEN
Voor mensen met de Nederlandse nationaliteit is voor rei-
zen binnen Europa, zoals Noorwegen, IJsland, Groenland 
en Spitsbergen, een geldig paspoort/of identiteitskaart 
vereist. Dit moet ook bij het inchecken aan de Hurtigru-
ten terminal of aan boord van de schepen getoond wor-
den. Conform de veiligheidsbepalingen voor de scheep-
vaart in Noorse territoriale wateren heeft Hurtigruten de 
geboortedatum van de passagiers nodig.
N.B. Iedere reiziger is zelf verantwoordelijk voor alle nood-
zakelijke reisdocumenten. Wijzigingen voorbehouden.

REISSOM
Wij behouden ons het recht voor de reissom te wijzigen 
indien wijzigingen in de vervoerskosten, verschuldigde 
heffingen en van toepassing zijnde wisselkoersen daartoe 
aanleiding geven. Verhogingen van deze kosten zullen 
daarbij netto, dus zonder opslag, worden doorberekend.
Vrijblijvend aanbod. In art. 2, lid 2 van de Reisvoorwaar-
den is sprake van een vrijblijvend aanbod dat door de 
reisorganisator kan worden herroepen. Dit zal bijvoor-
beeld moeten gebeuren indien de reis is volgeboekt.

RESERVERINGSKOSTEN
De reserveringskosten bedragen € 27 per boeking. 

ROKEN
In Noorwegen geldt in alle openbare gebouwen en open-
bare plaatsen een rookverbod. Er is een strikt rook-
verbod in alle hutten en op alle Hurtigruten schepen 
is het roken alleen op aangewezen plaatsen aan dek 
toegestaan, als het schip zich op zee bevindt. Ligt het 
schip in de haven, dan is roken aan boord van alle 
schepen uit principe verboden. Denk aan het milieu en 
gebruik uitsluitend de daarvoor bestemde asbak. Het 
is ten strengste verboden om sigaretten overboord in 
de zee te gooien. Alle hutten zijn voorzien van rook-
melders. Om een hut weer schoon/rookvrij te maken 
kan een schoonmaaktoeslag van nok 1.500 opgelegd 
worden voor het reinigen van het beddengoed en de 
gordijnen, zodat de cabine weer in niet-roken-toestand 
kan worden gebracht.

SENIORENKORTING
Op de rondreizen is geen seniorenkorting van toepas-
sing. Wel wordt op de zgn. port-to-port trajecten aan 
senioren vanaf 67 jaar + echtgenoot een korting van 50 % 
verleend op de prijs van het deeltraject (zonder hut).

SPECIALE VERZOEKEN
Als u speciale verzoeken heeft (bijvoorbeeld qua voeding 
of medicatie), laat het ons dan bij het boeken weten. We 

zullen ons best doen om aan uw verzoek tegemoet te 
komen, maar kunnen niets garanderen. Een dergelijk 
verzoek kan in geen geval deel uitmaken van een door 
ons ondertekende schriftelijke verbintenis.

STICHTING GARANTIEFONDS REISGELDEN
Norske Turist Service BV (KvK 34383436) is aan-
gesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de 

SGR-garantieregeling vallen de in dit programma gepu-
bliceerde reizen onder de garantie van SGR.
• De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan ver-

zekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen 
als zijn wederpartij door financieel onvermogen de 
overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. 

• Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat 
en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt 
zorg gedragen voor de terugreis.

TAAL
De taal aan boord is Noors en Engels. Het personeel aan 
de receptie en de boor d reisleider spreken ook Duits.

TELEFOON + MOBIELE TELEFOON
Alle hutten hebben een telefoonaansluiting. Bij de 
receptie kunt u een telefoonkaart kopen zodat u kunt 
bellen. Er is een internetcafé aan boord (tegen betaling) 
en draadloos internet (wifi) is op geselecteerde plek-
ken beschikbaar. Houd er rekening mee dat de kwaliteit 
van de telefoonverbindingen kan variëren en af en toe 
niet beschikbaar zijn vanwege de locatie van het schip. 
Alle schepen kunnen via automatisch telefoonverkeer 
rechtstreeks bereikt worden. Het telefoonnummer en 
emailadres ontvangt u bij de reisbescheiden. 
Mobiele telefoons mogen gebruikt worden aan boord, 
over het algemeen is er een goede bereikbaarheid. 
Gelieve te controleren wat de kosten zijn voor bellen 
in het buitenland bij uw eigen provider. Er wordt vrien-
delijk verzocht het gebruik van mobiele telefoons in 
publieke ruimten te beperken. 

TRANSFERS
Bij de aansluitende arrangementen, korte reizen en indivi-
duele groepsreizen zijn de aankomst- en vertrektransfers 
in Bergen, Oslo, Kirkenes en Trondheim zoveel mogelijk 
in de prijs inbegrepen. Deze transfers vinden op vaste 
tijdstippen plaats. Let ook op de informatie op uw reis-
bevestiging en in uw reisdocumenten.

VAARSCHEMA + LAADWERKZAAMHEDEN
Hurtigruten schepen hebben een dienstregeling aan te 
houden en vervoeren zowel goederen als passagiers en 
voertuigen. De havens worden 24 uur per dag aange-

daan waarbij laad- en loswerkzaamheden plaatsvinden, 
daarom kan een zekere mate van geluidshinder (ook 
’s nachts) niet uitgesloten worden. Mogelijke geluids-
overlast geeft geen recht op restitutie van (een deel 
van) de reissom.
Met uitzondering van ms Lofoten zijn al onze schepen uit-
gerust met stabilisatoren. Tijdens de hele zeereis langs 
de Noorse kust varen de schepen slechts een paar keer 
enkele uren op open zee. Verder gaat de reis hoofdza-
kelijk door rustiger zee tussen het Noorse vasteland en 
de eilanden aan de kust.

Het is de eigen verantwoordelijkheid van passagiers die 
tussentijds het schip verlaten om zich weer op tijd aan 
boord van het schip te begeven; zeker wanneer het schip 
laat was bij een haven, vertrekt het mogelijk gewoon 
weer volgens het vaarschema om zo tijd in te halen. De 
vertrektijd wordt vermeld bij de loopbrug en schepen 
wachten niet op passagiers die te laat zijn. Bij het naderen 
van kerst kunnen mogelijk schema’s aangepast worden in 
verband met het organiseren van diners en festiviteiten.
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VEILIGHEID
Volgens de veiligheidsrichtlijnen worden alle Hurtigru-
ten passagiers voor vertrek vanuit Bergen geïnstrueerd 
over de veiligheidsvoorschriften en over het gebruik en 
de vindplaats van de reddingsuitrusting. Deelname aan 
deze instructie is verplicht, ook voor passagiers die al 
eerder met Hurtigruten gereisd hebben. Direct na het 
inchecken en voordat u aan boord gaat, gelieve zich 
naar de eerste verdieping van de terminal te begeven; 
hier wordt met intervallen door Hurtigrutenpersoneel 
de veiligheids-instructie gegeven. Dit neemt ongeveer 
10-15 minuten in beslag en de eerste instructie begint 
om 15:45 uur (inscheping is vanaf 16:00 uur, ook vanaf 
de eerste verdieping). Begeeft u zich na de instructie 
direct door naar het schip. De laatste instructie wordt 
gegeven om 19.30 uur (in de winter om 22.00 uur). Pas-
sagiers die later arriveren dienen deel te nemen aan 
de veiligheidsinstructie aan boord, voordat het schip 
uit Bergen vertrekt. Wij wijzen u op het belang van het 
goed doornemen van de noodprocedure. U vindt een 
noodplan met een overzicht van alle nooduitgangen aan 
de binnenkant van de deur van uw hut en in de publieke 
ruimtes op het schip.
In veel havens is het altijd bedrijvig op de kade met auto’s 
die in-/ontschepen, goederen die geladen of ontladen 
worden. Gelieve hier alert op te zijn wanneer u van boord 
gaat of aan boord komt.
Tijdens de wintermaanden is het vaak glad buiten; met 
name op het buitendek, wanneer u van boord gaat (buiten 
op de kade) en wanneer u in/uit de bus stapt. IJs-spikes 
en andere winterkleding is verkrijgbaar in de winkel aan 
boord van het schip (indien voorradig). 
Draagt u geen grote bedragen geld bij u en houd waar-
devolle spullen, mobieltjes en camera’s, uit het zicht.

VLIEGREIZEN
Bij boeking van een vliegreis dienen de opgegeven 
namen overeen te komen met de namen zoals vermeld 
in het paspoort. Bij boeking graag eerste voornaam vol-
uit en achternaam, beide volgens paspoort. Bij onjuiste 
opgave loopt u het risico dat de luchtvaartmaatschappij 
u weigert of dat nieuwe tickets moeten worden aange-
vraagd, hetgeen voor u extra kosten met zich meebrengt.
Alle vermelde vluchten zijn gebaseerd op zitplaatsen 
in een bepaalde boekingsklasse in de economy klasse. 
Mocht deze klasse volgeboekt zijn dan kunnen toesla-
gen worden berekend.

VROEGBOEKKORTING
Bij onze routes verlenen wij bij tijdige boeking en vrije 
contingenten een variabele vroegboekkorting. Let op 
de informatie bij de betreffende reis.

WAKE-UP CALL
Bij aankomst van het schip in de nacht worden passa-
giers die ontschepen een half uur tot een uur voor aan-
komst gewekt. Bij aankomst in de vroege ochtend volgt 
er een wake-up call zodat u tijd heeft om de hut te ver-
laten en deze weer gereed gemaakt kan worden voor de 
volgende passagiers. Tot de ontscheping kunt u in de 
publieke ruimten van het schip verblijven en de bagage 
kunt u opslaan in een speciale ruimte voor bagage opslag.

WASSERIJ
De meeste schepen zijn uitgerust met een wasruimte. U 
kunt de daar aanwezige wasmachines, drogers en strijk-
ijzers gebruiken; de daarvoor vereiste munten zijn ver-
krijgbaar bij de receptie.

WATER
Tijdens lunch en diner in de grote eetzaal en tijdens het 
a la carte dining experience wordt gratis stil en bruisend 
gezuiverd water geserveerd. 

WIJNPAKKET
Laat u in het restaurant verwennen en boek voor een 
aantrekkelijk wijnarrangement. Nadere informatie en 
prijs krijgt u aan boord 

WIJZIGINGEN
De routes en excursies zijn onder voorbehoud; weer-, 
zee- en ijscondities of andere onvoorziene omstandig-
heden kunnen van invloed zijn op het dagelijks pro-
gramma. Excursies vereisen een minimum/maximum 
aantal deelnemers. Hurtigruten is gerechtigd het ver-
loop van excursies te wijzigen. 

WINKEL
Op de meeste schepen is een kleine winkel met ver-
koop van ansichtkaarten, postzegels, souvenirs, gebreide 
truien/vesten en enige toiletartikelen. Op ms Lofoten wor-
den de artikelen in het cafetaria aangeboden.

ZEEZIEKTE
Medicijnen tegen zeeziekte zijn, tegen een kleine ver-
goeding, aan boord bij de receptie te verkrijgen. Passa-
giers die uit ervaring weten dat ze snel zeeziek worden, 
wordt geadviseerd de eigen medicijnen mee te bren-
gen. U kunt ook “Sea Bands” (accupressuurbanden) 
aan boord kopen.

HEEFT U NOG VRAGEN?
Als u meer wilt weten over zaken die niet in de brochure 
staan zal uw reisbureau of Norske Noorwegen Reizen 
trachten u een zo goed mogelijk antwoord te geven.

COLOFON
Ontwerp & Realisatie: Schaapherder Design, Laren
Druk en afwerking: DR&DV Media Services, Amsterdam
Kaarten en tekeningen: Rune Markhus. 
Concept: LOS&CO, Oslo en ABC, Hamburg
Copyright foto's: voor zover mogelijk is het copyright 
van de fotografen en beeldbanken gerespecteerd door 
naamsvermelding in de betreffende foto's. Voorzijde 
omslag: Jens Haugen. Ovale afbeeldingen: pagina 12: Trym 
Ivar Bergsmo; pagina 15: Eivor Eriksen; pagina 17: Sigve 
Aspelund; pagina 19: Soltun Folkehøgskole; pagina 26: 
Trym Ivar Bergsmo; pagina 28: Nancy Bundt; pagina 30: 
Ørjan Bertelsen; pagina 32: Paul Finnegan; pagina 36: 
Per Eide; pagina 38: Andre Pedersen; pagina 40: Tori 
Hogan; pagina 42: Martin Terry; pagina 44: Holger 
Argyris; pagina 46: Per Lillehagen; pagina 49: Arctic 
Coast; pagina 50: Stein Lillebo; pagina 54: Nina Helland; 
pagina 56: Christian Houge; pagina 58: Christian Houge; 
pagina 62: Ørjan Bertelsen; pagina 67: Gian-Rico Willy; 
pagina 73: Trym Ivar Bergsmo; pagina 89: Gian-Rico Willy; 
pagina 101: Annie van der Loop; pagina 115: Trym Ivar 
Bergsmo; pagina 116: Bjørge Stein J; pagina 130: Sabphoto 
| Shutterstock; pagina 136: Gian-Rico Willy. 

NORSKE NOORWEGEN REIZEN
www.norske.nl • info@norske.nl
Telefoon: 023-528 98 56

Noorwegenhuis Postadres
Herenweg 64 Postbus 456
2101 ML Heemstede 2100 AL Heemstede

Openingstijden (geen afspraak nodig):
Maandag t/m vrijdag van 10.00 – 17.00 uur
Zaterdag januari t/m maart van 10.00 – 16.00 uur
 april t/m juni van 10.00 – 13.00 uur
 sept. t/m december van 10.00 – 13.00 uur
Op zaterdagen in juli en augustus alleen telefonisch tus-
sen 10.00 en 13.00 uur bereikbaar. Op officiële feestda-
gen en de zaterdagen vóór Pasen, Pinksteren en Kerst 
zijn wij gesloten.
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NORSKE NOORWEGEN REIZEN • www.norske.nl • T 023-528 98 56 

Welkom in de wereld van Norske!
NOORWEGEN • SPITSBERGEN • IJSLAND • GROENLAND • CANADA • ZUID-AMERIKA • ANTARCTICA

Norske Noorwegen Reizen, dé Noorwegen specialist, is exclusief vertegenwoordiger van Hurtigruten in Nederland. 

In Noorwegen bieden wij ruim 50 autotours via een groot assortiment hotels, bungalows of kampeerhutten,  
maar ook fly-drive arrangementen, wandel-, steden- en rondreizen per trein of met een huurauto.  

‘s Winters is Noorwegen een sneeuwzeker winterparadijs met avontuurlijke Noorderlicht reizen rond de Noordkaap. 
Tevens kunnen wij alle vlieg- en bootverbindingen naar Noorwegen reserveren. 

De expeditie-zeereizen van Hurtigruten met het ms Fram, ms Spitsbergen, ms Midnatsol en ms Nordstjernen brengen u 
naar de meest afgelegen gebieden ter wereld, tussen Noordpool en Zuidpool, van pinguïn tot ijsbeer.

Wij helpen u graag bij de samenstelling van uw reis-op-maat: telefoon 023-528 98 56.  
Vraag onze brochures aan - of kijk voor meer informatie en speciale aan biedingen - op www.norske.nl.

Er zit in ons ‘Noorwegenhuis’ namelijk al ruim 60 jaar heel veel kennis en expertise onder één dak.  
Welkom in de wereld van Norske!
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