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VERTREKDATUM NAAR KEUZE

13 DAGEN / 12 NACHTEN

Een rondreis door het land van fjorden en gletsjers, bergen 

en meren, lucht en licht. Eindelijk tijd om even heerlijk 

te ontspannen en onvergetelijke ervaringen op te doen! 

Tijdens deze motorvakantie in Zuid-Noorwegen rij je niet 

alleen langs prachtige vergezichten, bergen en watervallen 

maar maak je ook spectaculaire beklimmingen. Achter elke 

bocht wacht weer een verrassend nieuw uitzicht. 

Het programma van deze reis is rijkgevuld. Zo maak je 

 bijvoorbeeld een stop langs het wereldbekende Telemark-

kanaal en je pas-

seert duizeling-

wekkende 

watervallen. 

Je bezoekt het 

prachtige Bergen 

met de typische 

gekleurde houten 

huizen en rijdt 

over een hele 

speciale brug 

die precies is 

gekanteld. 

 Uiteraard is er ook 

een stop voorzien aan het Geirangerfjord, toegankelijk via 

een ongelooflijk mooie ‘col’. Een memorabele reis dankzij 

de natuurpracht van Noorwegen (ongeveer 3.500 km in 

totaal samen met heen/terugreis).
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Vertrekdatum naar keuze

P R A K T I S C H

TYPE Individuele reis met vertrekdatum naar keuze

REISDUUR 13 dagen / 12 nachten

PRIJS* € 1875 voor de piloot en € 1795 voor de duo

INBEGREPEN • Overzet Kiel-Oslo en terug in 2-persoons 
 binnenhut met privé-sanitair, ontbijt en diner, 
inclusief overzet motor (piloot)

• Totaal 12 nachten, waarvan 2 op de boot 
 Kiel-Oslo, 2 etappehotels in Duitsland en  
8 overnachtingen in Noorwegen.

• Verblijf in goede hotels  
(minstens 3 en 4 sterren)

• Regime: 9 x ontbijt en 3 x halfpension
• Routes voor motor-GPS (Garmin, TomTom,…)
• Toeristenbelasting
• Parking voor de motor aan het hotel
• Reisroadbook en ritplanning

NIET INBEGREPEN • Tolgelden, de ferrybootjes in Noorwegen, 
brandstof, eventuele inkomgelden, dranken, 
persoonlijke uitgaven, annulatie- en 
 reisbijstandverzekering

MEER INFO www.motorreis.be 

* Tarief op basis van 2-persoonskamer – gegarandeerde prijs met uitzondering van 
enkele piekdagen
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