15 daagse cruise "Reis naar de Middernachtzon"

Binnenhut vanaf € 2299,00 per persoon
Vertrek vanuit Amsterdam: 7 juni, 5 juli 2020
Vertrek vanuit Rotterdam: 30 mei, 25 juli 2020
Route:
Dag 1: Vertrek Amsterdam/Rotterdam
Dag 2: Dag op zee
Dag 3: Eidfjord
Aan het einde van het mooie Hardangerfjord ligt het dorpje Eidfjord. Het is een klein dorp maar
het is wel een van de rijkste dorpen van Noorwegen. Dit komt o.a. door de uitgebreide
mogelijkheden voor de elektriciteit- productie maar ook ligt hier het grootste nationaal park van
Noorwegen namelijk het Hardangervidda.
Dag 4: Bergen
Afwisselende smalle fjorden, idyllisch verscholen dorpjes tussen de groene heuvels. Bergen is
zowel het begin- als eindpunt van de bekende Hurtigruten-veerdienst tussen Bergen en Kirkenes
en ligt dan ook vrijwel geheel aan het water. ‘De poort van de fjorden’ is gebouwd op zeven
heuvels en heeft een gezellige sfeer.
Dag 5: Molde
Molde is na de Duitse bombardementen in 1940 in moderne stijl herbouwd. Het noemt zich
rozenstad omdat er, door de beschutte ligging, veel rozen groeien.
Dag 6: Trondheim
Hoewel het een populaire cruisebestemming is, wordt de Noorse Vikinghoofdstad vaak
overgeslagen om in de plaats daarvan Oslo en de fjorden te bezoeken. Toch heeft de op twee na
grootste stad van Noorwegen veel te bieden aan diegenen die de tijd nemen om het te verkennen.
Het compacte stadscentrum, omsloten door de rivier Nidelva, kan gemakkelijk te voet worden
verkend. Binnen enkele uren kunt u de belangrijkste bezienswaardigheden in het stadscentrum
zien en hebt u nog tijd over om een hapje te eten. De middeleeuwse grandeur van de
Nidaroskathedraal is een must-see, net zoals de historische Bakklandetwijk aan de oevers van de
rivier op slechts enkele stappen verwijderd. Ondanks de rijke geschiedenis heerst er in de stad toch
een jeugdige sfeer dankzij de aanwezigheid van de NTNU, de toonaangevende technologische
universiteit van Noorwegen. Door de aanwezigheid van duizenden studenten scoort Trondheim
zeer hoog op het vlak van cafécultuur en winkelen. Muziekliefhebbers zullen zich hier direct thuis
voelen. Het Rockheim- en Ringvemuseum beklemtonen het belang van muziek voor de

geschiedenis van de stad en de vinylwinkels en kelderbars demonstreren dat belang voor het
heden.
Dag 7: Dag op zee
Dag 8: Honningsvag
Hoofdplaats van het eilandje Maeroya (het Magere Eiland) en is de poort naar de Noordkaap, die
op 34 km van Honningsvåg verwijderd is. Hier wordt de vis gezout, gedroogd, ingevroren en tot
meel verwerkt. Hier bevindt zich ook het Nordkapp Lokalmuseum. De Noordkaap is het meest
noordelijke punt van Europa.
Dag 9: Dag op zee
Dag 10: Dag op zee
Dag 11: Alesund
Ålesund is een curieus vissersstadje in het westen van Noorwegen, met ongeveer 45,000 inwoners.
Het wordt wel eens de mooiste stad van Noorwegen genoemd. Een groot deel werd in 1904 door
brand verwoest, waarna de stad werd herbouwd in Art Nouveau-stijl, ook wel Jugendstil genoemd,
een stijl die rond de eeuwwisseling van de 20e eeuw populair was. Een jaar na de brand werd
Noorwegen onafhankelijk van Zweden, wat leidde tot een campagne om een 'Noorse stad' te
bouwen die het ontstaan van een nieuw land zou markeren. De kleurrijke gebouwen hebben
kasteelachtige torentjes en spitse torens met gedetailleerde gevels en sierbloemen, waterspuwers
en door de Vikingen geïnspireerde decoraties.
Dag 12: Skjolden
Skjolden wordt omgeven door steile heuvels en prachtige watervallen en ligt aan de kop
Sognefjord - 's werelds langste bevaarbare fjord. Bezoek de staafkerk van Urnes, de oudste
staafkerk in Noorwegen, opgenomen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO, en maak een
wandeling in het nationaal park Jostedalsbreen voor uitzichten die je nooit zult vergeten.
Dag 13: Stavanger
Voordat deze havenstad aan de westkust van Noorwegen zijn status verdiende als het epicentrum
van “zwart goud” en de winning van olie uit de Noordzee, was het een stad die bekend stond om
zijn scheepsbouw en het inblikken van vis. Gedreven door haar rijkdom als een van de
belangrijkste energiehoofdsteden ter wereld vindt u er nu de beste fusion-restaurants en een
bruisend nachtleven dat een onophoudelijke toestroom van expats aantrekt.
Te midden van deze financiële bloei heeft Stavanger echter vast kunnen houden aan zijn geest en
erfgoed: Archeologische musea en gereconstrueerde nederzettingen betuigen gepast respect aan
het Viking-verleden van de stad. De geplaveide binnenstad is een goed bewaarde kern met witte
houten huisjes bij een Anglo-Normandische kathedraal, de oudste in Noorwegen. Natuurlijke
schoonheid in overvloed, ook met het nabijgelegen Lysefjord en zijn indrukwekkende Preikestolen
(Preekstoel), die een gestage stroom bezoekers trekt tijdens de zomer.

Dag 14: Dag op zee
Dag 15: Aankomst Amsterdam/Rotterdam

