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Trollstigen pas, Geirangerfjord, Sognefjord, Hardangerfjord, Oslo & Bergen

In deze prijzen zijn inbegrepen: 
✓ Vervoer per luxe touringcar voorzien van bar, toilet, dvd,  
     on board entertainment systeem en airco.
✓ Professionele begeleiding van een ervaren Herman & Vandamme – gids.
✓ 1 x overnachting op de cruiseferry tussen Kiel & Oslo, op basis van een  
     tweepersoons(binnen)kajuit met douche en toilet.
✓ 6 x overnachting in een driesterrenhotels in tweepersoonskamer met  
     bad of douche en toilet
✓ 1 x overnachting op de cruiseferry tussen Oslo & kiel, op basis van  
     een tweepersoons(binnen)kajuit met douche en toilet.
✓ 8 x ontbijt
✓ 8 x avondmaal 
✓ Stadswandeling in Olso & Bergen
✓ Boottocht door de Geiranger Fjord
✓ Toegang tot de Hopper Staafkerk in Vik
✓ Rondrit met de Trollauto op de Brikdalsgletjser.

In deze prijzen zijn inbegrepen: 
✓ Vervoer per luxe touringcar voorzien van bar, toilet, dvd,  
     on board entertainment systeem en airco.
✓ Professionele begeleiding van een ervaren Herman & Vandamme – gids.
✓ 3 x overnachting op de cruiseferry tussen Travemünde & Helsinki, op basis  
     van een tweepersoonskajuit met douche en toilet
✓ 7 x overnachting in drie- tot viersterrenhotels in tweepersoonskamer  
     met bad of douche en toilet
✓ 10 x ontbijt
✓ 4 x avondmaal aan boord van het schip
✓ 4 x avondmaal in het hotel
✓ 1 x typisch Laps diner ‘Rendier Festijn’ in het restaurant Kammi
✓ 1 x diner in het wereldberoemde ijsrestaurant
✓ Rondleiding in Helsinki door lokale gids
✓ Bezoek aan de Huskyfarm, inclusief een sledetocht van 5 km
✓ Noorderlicht bekijken & Bezoek ijsdorp in Lainio
✓ Bezoek aan de Kerstman in zijn eigen dorp Rovaniemi
✓ Toegang het Arktikum museum
✓ Thermisch pak op dag 6

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
• De maaltijden tijdens de heen-en terugreis en de middagmalen ter plaatse
• Alle dranken
• Programma met excursiepakket
• Reis-en annuleringsverzekering (€ 3,60 per dag per persoon)
• De fooi van de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering en appreciatie

Munteenheid ter plaatse: Noorse kronen (klein bedrag voorzien om mee te nemen
Budget is afhankelijk van eigen uitgaven. Wij adviseren om een Visa kaart mee te nemen. 
In Scandinavië is het gebruikelijk om al bedragen van € 1 te betalen met je kredietkaart.
Grensformaliteiten: Een geldige identiteitskaart volstaat (geldig tot 6 maanden na retour)
Tijdszone: Idem zoals België
Klimaat: Gem. max. temperatuur mei 20 °C & september 13 °C
                    Gem. min. temperatuur mei 11°C & september 7 °C 
Taal: Noors maar voor toeristen vooral Engels
Zeker meenemen: Regenjas, degelijke wandelschoenen, goede muggenmelk

DE MOOISTE FJORDEN VAN NOORWEGEN NOORDERLICHT IN LAPLAND

*  Vroegboekkorting is alleen geldig op de basisprijs en niet op supplementen. In tabel prijs tot en met 19/04/’21  werd de vroegboekkorting reeds afgetrokken. De vroegboekkorting is niet van 
toepassing op promoreizen (€ 1,00 voor de 2de persoon). 

Tweetalig begeleide reis Tweetalig begeleide reis

 Vertrekdata

Prijs per 
persoon 

na 
19/04/’21

Prijs per 
persoon 

voor 
19/04/’21

31/05/2021 € 1498,80 € 1423,86 

04/09/2021 € 1468,80 € 1395,36 

SUPPLEMENTEN
Single supplement met binnen kajuit..........................................................€ 684,40 p.p.
Single supplement met buiten kajuit ............................................................€ 744,40 p.p.
Buitenkajuit in tweepersoonskamer ..............................................................€ 64,00 p.p.

Prijs per persoon - 9 dagen –  Half pension

5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 

19/04/2021*

Noorwegen
9 DAGEN

Finland
11 DAGEN

SUPPLEMENTEN
Single ....................................................................................................................................€ 698,00
Single met buitenkajuit ............................................................................................... € 834,00
Buitenkajuit (tweepersoonskamer) ................................................................ € 76,00 p.p.

 Vertrekdata

Prijs per 
persoon 

na 
31/01/’21

Prijs per 
persoon 

voor 
31/01/’21

18/03 & 31/03/2021 € 1798,80 € 1708,86 

03/03 & 13/03/2022 € 1864,40 € 1771,18 

Prijs per persoon - 11 dagen –  Half pension

5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 

31/01/2021*

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
• De maaltijden tijdens de heen-en terugreis en de middagmalen ter plaatse
• Alle dranken
• Facultatieve toegangsgelden
• Reis-en annuleringsverzekering (€ 3,60 per dag per persoon)
• De fooi van de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering en appreciatie

Munteenheid ter plaatse: Euro
Grensformaliteiten: Een geldige identiteitskaart volstaat (geldig tot 6 maanden na retour)
Gemiddelde temperatuur: -5 °C max. tot – 13 °C min.
Zeker meenemen: Warme kledij incl. handschoenen, muts, dikke jas en stevige wandelschoenen
Minimum aantal deelnemers: 30 pax.

*  Vroegboekkorting is alleen geldig op de basisprijs en niet op supplementen. In tabel prijs tot 
en met 19/04/’21  werd de vroegboekkorting reeds afgetrokken. De vroegboekkorting is 
niet van toepassing op promoreizen (€ 1,00 voor de 2de persoon). 

Mega-succes
in 2018 & 2019!


