
VIKINGSAGA
CRUISE

A tot Z reizen, Vikingsaga 



Tijdens deze cruise kunt u genieten van leuke

Noorse steden, zoals Oslo en Stavanger, maar ook

van de bijzonder mooie natuur in en langs de fjorden,

terwijl u ondertussen geniet van een heerlijk drankje

of hapje eten.

CRUISE NAAR HET
LAND VAN DE
TROLLEN
DEZE CRUISE GAAT NET ALS DE

CRUISE “EEN KEER JE KOFFER

INPAKKEN” NAAR DE MOOISTE

PLEKKEN IN NOORWEGEN.

Langs Oslo en de Oslofjord, Kristiansand, de
Sognefjord, langste en diepste fjord ter
wereld met de luxe, die deze cruise u biedt.

8
dagen



MET DE ROTTERDAM
van de Holland America Line gaat u op reis vanuit Amsterdam en 8
dagen later, na een prachtige reis, bent u met heel veel mooie
vakantieherinneringen weer terug in Amsterdam.

Datum
Verschillende data mogelijk. Kijk op onze site of neem contact met ons
op 

Prijzen
De prijs van een cruise is afhankelijk van meerdere factoren. Welke hut
uw voorkeur heeft en van de zorgvraag. Neem contact met ons op om

de prijs voor uw cruise te laten berekenen



7 overnachtingen aan boord van de
Rotterdam
Havengelden en maaltijden (ontbijt, lunch,
diner en snacks)
Koffie, thee, water en ijsthee in de (buffet)
restaurants aan boord
Uitgebreid entertainment en veel activiteiten

Dranken aan boord 
Fooien (verplicht)
optioneel: excursies, toeslag
specialiteitenrestaurants
Reis- en annuleringsverzekering

Exclusief

Inclusief



EEN IMPRESSIE
VAN DE
VIKINGSAGA
CRUISE

De Vikingsaga is een van de vele cruises naar
Noorwegen. Voor alleen Noorwegen is er al
een keuze uit 1, 2 of 3 weken en daarnaast
zijn er nog combinaties met het Verenigd
Koninkrijk/IJsland of de Oostzee, die een duur
hebben van 2 of 3 weken.Naast deze Noord-
Europese cruises zijn er uiteraard nog
ontelbare vele andere mogelijkheden.



Na een dag op zee wordt er ’s morgens aangelegd in Oslo.
De weg daarheen voert door de Oslofjord. Deze 107 km
lange fjord loopt van het Skagerrak tot aan Oslo. Bijna de
helft van de Noorse bevolking woont binnen 1 uur rijden
van de Oslofjord. Er is langs de kust genoeg te zien van
eilanden tot grote steden. ’s Avonds vaart u hier weer langs
terug, dus als u het ’s morgens niet heeft gered om te
kijken, kunt voor de herkansing gaan. Rond 08.00 uur wordt
aangelegd in Oslo en tot 17.00 uur heeft u de gelegenheid
de stad te verkennen. Dit kunt u op eigen gelegenheid doen
of met een georganiseerde excursie. Leuk is bijvoorbeeld
een bezoek aan het Vigelandpark met zijn stenen en
bronzen beelden of het paleis van de koning.

Hoe ziet zo’n reis eruit?



Om 17.00 uur vertrekt de Rotterdam weer voor zijn volgende

bestemming, Kristiansand. U kunt nu heerlijk uitrusten van een

dagje Oslo, of dit combineren met genieten van het

voorbijvarend landschap of u alvast klaar maken voor het

diner.Na een heerlijk nachtje aan boord bent u ’s morgens in

Kristiansand. De oude stad heet Posebyen bestaat uit

voornamelijk witte, houten huisjes. Iets verderop in de wijk ook

wat gekleurde huizen. Leuk om even te gaan kijken.

Kristiansand heeft zelfs een stadsstrand, Bystranda met een

strandpier, zonneterras en palmbomen. Na een (mid-)dagje

ronddwalen in Kristiansand maakt de Rotterdam zich om 17.00

uur weer los van de kade. Tijd om weer te genieten van een

avondje aan boord. Na het diner naar het theater, casino of een

van de drie muziekpodia onder het genot van een heerlijk

drankje.

KRISTIANSAND



STAVANGER

A tot Z reizen, Thailand 2021/2022

En dan is het wakker worden in Stavanger. Ook hier is een oud
centrum, Gamle Stavanger met witte houten huisjes en een
Anglo-Normandische kathedraal. Er is voldoende tijd om wat
rond te slenteren, ook al is het vertrek dit keer om 15:00 uur.
De Nieuw Statendam vaart nog een stuk langs de Noorse
Noordzeekust om dan via de Sognefjord en de Aurlandsfjord in
Flåm aan te komen.

Flåm is om twee redenen een bijzondere ervaring. Allereerst
ligt de Rotterdam hier niet aan de kade. Er worden
getenderd om aan land te komen. U wordt met een
motorsloep van de Nieuw Statendam naar de kade
gebracht. (Deze zijn ook toegankelijk voor
scootmobielen/rolstoelen, die zonder accu onder de 45 kilo

)



Flåm
De andere bijzonderheid van Flåm is de Flåm-trein. Deze rijdt over een kronkelend spoor naar
een hoogte van 853 meter. Tijdens deze treinreis oversteekt u meerdere rivieren en komt u
door 20 tunnels. Onderweg komt u langs de indrukkende waterval Kjosfossen. De reis gaat tot
Vatnahalsen, waar u in het berghotel iets kunt eten dan weer de mooie tocht terug naar de
haven van Flåm. Om 16:00 uur vertrekt u voor de mooie tocht terug door de Sognefjord. Deze
fjord is de langste (205 km) en diepste fjord van Noorwegen, de derde langste ter wereld. Op
het diepste punt is het Sognefjord meer dan 1300 meter diep. Wanneer u dan bedenkt, dat de
bergen aan beide kanten van het fjord tot wel 1700 meter uit het water omhoogrijzen.



Hoeven wij u niet uit te leggen hoe majestueus het uitzicht is. De fjord glijdt aan u voorbij
en uiteindelijk bereikt u de Noordzee.
De volgende dag is net als de heenreis een dag op zee, waarin u allerlei activiteiten kunt
doen, maar ook heerlijk al indrukken van deze mooie reis op u laten inwerken.
En na uw laatste nacht aan boord wordt u de volgende ochtend wakker in Amsterdam.



Heeft u vragen?

 

Neem contact met ons op.

U kunt telefonisch contact met

ons opnemen

Petra: 06-57896825

Annemarie: 06-24694979

U kunt ook via WhatsApp

contact opnemen op

bovenstaande nummers


