Autorondreis Frida
13,14,15,17 of 18-daagse autorondreis langs vakantiewoningen- Noorwegen

Reisprogramma:
Dag 1
Overtocht Kiel-Göteborg met Stena Line. Overnachting aan boord.
Vanuit Kiel in Duitsland vaar je met Stena Line naar Zweden. Je komt de volgende ochtend aan in
Göteborg. In de zomermaanden kan je extra vroeg aan boord, zodat je alle tijd hebt om je hut te
vinden en je niet hoeft te haasten voor het avondeten. Vooral in het hoogseizoen kan het restaurant
volgeboekt zijn. We raden daarom aan om van te voren het ontbijt- en dinerbuffet bij te boeken. Zo
geniet je optimaal van je vakantie!
Wil je de vakantie rustig starten boek dan vooraf een overnachting in Hotel Birke. Dit hotel ligt
ongeveer 10 min. van de haven en beschikt over een wellnesscentrum (tegen betaling).
Aan boord van Stena Line is gratis wifi en kan je shoppen. Voor de kinderen is er een spannende
speurtocht uitgezet en er is een speelruimte.
Je verblijft bij 2 personen in een 2-persoonsbinnenhut met stapelbed, bij 3-4 personen in een 4persoonsbinnenhut met stapelbedden en bij 5 personen in een 2-persoons- én 4-persoonsbinnenhut
met stapelbedden.

Dag 2 t/m 4
Nordseter, Lillehammer Fjellstue. 475 km, 3 overnachtingen.
Je verblijft in
Lillehammer Fjellstue, Type D
Nordseter is een bergdorp vlakbij de Olympische plaats Lillehammer. In de winter is het een
langlaufoord en in de zomer een populaire bestemming voor wandelaars en natuurliefhebbers. Op
korte afstand ligt het prachtige meer Sjusjøen, waar waterfietsen en kano's te huur zijn. Maak een
autotocht over de Peer Gynt Vegen of de Birkerbeinervegen. Deze tolweg gaat over een woeste
hoogvlakte naar het Østerdal. Bezoek in Lillehammer het openluchtmuseum Maihaugen en of ga
naar de staafkerk van Ringebu dat in het jaar 1250 werd gebouwd. Met de kinderen is een dag naar
het pretpark Hunderfossen familiepark een feest. Hier is een grote trol de blikvanger en zijn er vele
attracties voor jong en oud.

Dag 5 t/m 8
Kaupanger, Vesterland Resort. 285 km, 4 overnachtingen.
Je verblijft in
Vesterland Resort, Type A bij 2 pers. Type B bij 3-4 pers. Type C bij 5 pers.
Vanuit het Gudbrandsdal steek je door naar Fagernes, waarna je langs de uitlopers van het
berggebied Jotunheimen naar Lærdal rijdt. Natuurlijk stop je onderweg bij de staafkerk van
Borgund. Het vakantiepark in Kaupanger ligt dicht bij de Sognefjord en is een ideaal uitgangspunt
voor allerlei activiteiten. Maak een cruise of zodiactocht over de Sognefjord. Bezichtig en beklim
de gletsjer Jostedalsbreen. Maak een spectaculaire rit met het bergtreintje vanuit Flåm. En
bewonder de prachtig gelegen staafkerk Urnes. Daarnaast zijn er mooie dagtochten te maken, volg
daarvoor één van de 'Nasjonal Turistvegen' in deze regio. Er is zoveel te doen dat het raadzaam is
om een week in Vesterland Resort te verblijven.

Dag 9 t/m 11
Vrådal, Vrådal Hyttepark. 385 km, 3 overnachtingen.
Je verblijft in
Vrådal Hyttepark, Type A.
Een mooie dagtocht langs watervallen, bijzondere natuur en de Hardangervidda brengt je naar de
regio Telemark. Vanuit je vakantiewoning kan je aan allerlei activiteiten in de omgeving meedoen,
te voet of te paard, per mountainbike of per kano. Bezoek prachtige dorpjes, openluchtmusea en
kerkjes waar Telemark bekend om staat. Ga op stap naar de sluizen in het Telemarkkanaal of bezoek
het Noors Skimuseum. Neem bij mooi weer een duik in het Nissermeer of maak een boottocht op
dit meer met het authentieke stoomschip MS Fram.
Vrådal Hytter zijn prima vakantiewoningen. Indien je meer comfort wenst kan je tegen een kleine
vergoeding een vakantiewoning in Vrådal Panorama boeken. Vraag bij boeking naar de
mogelijkheden.

Dag 12
Overtocht Oslo-Frederikshavn met Stena Line. 205 km. Overnachting aan boord.
Vaar vanuit Oslo met Stena Line naar de kop van Denemarken. Je komt de volgende ochtend aan in
Fredrikshavn. Boek van te voren het ontbijt- en dinerbuffet bij en geniet zo optimaal van je
vakantie.
Aan boord is gratis wifi er is een kinderspeelruimte, een gaming area, een kleine bioscoop en je kan
tax free shoppen. Tijdens de schoolvakanties verandert de boot in een “Piratenschip” en kunnen de
kinderen leuke activiteiten doen, zoals een spannende speurtocht volgen over het schip.
Je verblijft bij 2 personen in een 2-persoonsbinnenhut met stapelbed, bij 3-4 personen in een 4persoonsbinnenhut met stapelbedden en bij 5 personen in een 2-persoons- én 4-persoonsbinnenhut
met stapelbedden.

Dag 13
Aankomst Frederikshavn.

Programma 14-daagse reis
De beschreven reis is geldig bij vertrek op zondag. Bij vertrek op woensdag in de periode 10/06 t/m
04/08 boek je de 14-daagse reis. Je verblijft dan 4 nachten in Nordseter, 3 nachten in Kaupanger en
4 nachten in Vrådal.

Programma 15-daagse reis
De beschreven reis is geldig bij vertrek op zondag. Bij vertrek op woensdag in de periodes 13/05
t/m 09/06 en 05/08 t/m 20/10 boek je de 15-daagse reis. Je verblijft dan 4 nachten in Nordseter, 3
nachten in Kaupanger en 5 nachten in Vrådal.

Programma 17-daagse reis
De beschreven reis is geldig bij vertrek op zondag. Voor de 17-daagse reis is de vertrekdag zondag
of woensdag. Bij vertrek op zondag in de periode 07/06 t/m 01/08 verblijf je 3 nachten in Nordseter,
7 nachten in Kaupanger en 4 nachten in Vrådal. Bij vertrek op woensdag verblijf je 4 nachten in
Nordseter, 7 nachten in Kaupanger en 5 nachten in Vrådal.

Programma 18-daagse reis
De beschreven reis is geldig bij vertrek op zondag. Voor de 18-daagse reis is de vertrekdag zondag
in de periodes 10/05 t/m 06/06 en 02/08 t/m 17/10. Je verblijft dan 4 nachten in Nordseter, 7
nachten in Kaupanger en 5 nachten in Vrådal.

