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Ga mee met onze prachtige reis door Noorwegen! 
Op veler verzoek organiseren we in 2020 een mooie rondreis door Noorwegen. Wil je echt eens iets heel 
anders, dan is Noorwegen namelijk dé bestemming. Het landschap en het wegenstelsel zijn met niets te 
vergelijken. De natuur is in deze periode prachtig door de overgang van de zomer naar het eerste begin van 
de herfst. De kleuren en de lichtval zijn dan adembenemend mooi. Deze motorreis doorkruist het prachtige 
zuidelijk deel van Noorwegen, via indrukwekkende hoogvlaktes, spectaculaire bergmeren, watervallen en diep 
uitgesneden fjorden. 
 
De vakantie begint bij het verzamelpunt in Hoogeveen. We rijden naar het Duitse Harsefeld en overnachten 
daar. De volgende dag rijden we relaxt naar Kiel. Hiervandaan vertrekt de luxe cruiseferry naar Oslo. Door de 
overnachting tijdens de overtocht, scheelt dit een lange reisdag door Denemarken. 
 

Eenmaal in Oslo start het 
prachtige avontuur langs 
hoogtepunten als het 
Telemarkkanaal, het door 
UNESCO beschermde 
Geirangerfjord en de 
beroemde Trollstigen 
bergweg met zijn 11 
haarspeldbochten en een 
hellingsgraad van 9%.  
 
Noorwegen biedt 
indrukwekkende en 
uiteenlopende ervaringen: ’s 
morgens rijden langs een 
prachtig fjord, ’s middags sta 

je aan de voet van een gletsjer. De ene kilometer rijd je door velden met karakteristieke houten huizen en 
staafkerken en de volgende bevind je je in een desolaat maanlandschap. Ook de hotels waar we zullen 
overnachten zijn uiteenlopend: hotels die hoog in de bergen staan of direct aan een fjord. We sluiten de 
vakantie af in de Noorse stad waar we ook starten, Oslo. 
 
Inbegrepen: 

• Digitaal informatiepakket met mooie uitgewerkte routes voor in je GPS, de dagafstanden in 
Noorwegen variëren tussen 215 en 268 kilometer. 

• Overtocht met de veerboot Kiel – Oslo (heen- en terugreis) met overnachting in binnenhut. 
• Overnachtingen onderweg op basis van 2-persoonskamer 
• Ontbijt en diner inbegrepen (dus halfpension) (m.u.v. het avondje in Oslo, daar is het diner niet 

inbegrepen en kan je zelf een leuk restaurant in de stad opzoeken.) 
• Reisbegeleiding door onze eigen RCT werkgroep leden van het Rock City Chapter 
• Gezellige RCC reisgenoten! 

De prijs per persoon op basis van een 2-persoonskamer: € 2.050,00 
(Toeslag voor 1-persoonskamer: € 750,00) 
 
AANMELDING: Stuur een e-mail o.v.v. RCT Noorwegen 2020 met je naam en 06 nr naar: dolf@rockcitychapter.nl 
 

Er is maximaal plek voor 25 personen. De inschrijving sluit op 1 maart 2020, dus wees er snel bij. 
 
Neem voor meer informatie contact op met de Rock City Travel werkgroep: 
Dolf de Wit dolf@rockcitychapter.nl 
Chris van Leeuwen chris@rockcitychapter.nl 
Myrtha Smoorenburg-Davina myrtha@rockcitychapter.nl 
Corine Diepeveen corine@rockcitychapter.nl 
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REISSCHEMA 
DAG 1 Vrijdag 28 augustus 2020 Hoogeveen – Harsefeld (277km) 
Vanuit het startpunt in Hoogeveen vertrekken we in kleine zelf samengestelde groepjes voor een mooie route 
over doorgaande binnenwegen naar het Noord Duitse Harsefeld. Maaltijd en overnachting in Harsefeld. 
 
DAG 2 Zaterdag 29 augustus 2020 Harsefeld – Kiel & Overtocht Kiel-Oslo (145km) 

Vanuit Harsefeld is het niet ver rijden naar de haven 
in Kiel waar we aan boord gaan van de luxe 
cruiseferry voor de overtocht naar het Noorse Oslo, 
inclusief zeer uitgebreid diner- en ontbijtbuffet met 
overnachting aan boord.   
Niet alleen een zeer comfortabele overtocht, ook 
scheelt dit een lange saaie reisdag door 

Denemarken. Tijdens de overtocht naar Oslo is een 
binnenhut gereserveerd voorzien van badkamer en 

koelkastje. Je kan je vermaken op het zonnedek, in 

het zwembad, de bioscoop, het casino of met een 
show in de bar. 
 
DAG 3 Zondag 30 augustus 2020 Oslo – Vrådal (225km) 
Om 10.00 uur ga je in Olso van boord. Je verlaat 
Oslo via een doorgaande weg. Eenmaal op het 
platteland doe je je eerste echte Noorse indrukken 
op. Groen, water, houten huizen en hele rustige 
wegen. Na de lunch kun je de authentieke 
Vrangfoss Sluser uit 1892 bekijken. De 5 achter 
elkaar liggende houten sluizen in het 
Telemarkkanaal overbruggen een hoogteverschil 
van 23 meter. De route slingert verder langs 
verlaten meren. Je sluit de dag af met een 
verzameling haarspeldbochten waarmee je Vradal 
bereikt  
 
Vrådal is een klein plaatsje in de provincie Telemar en prachtig gelegen aan het Nissermeer. Dit Noorse dorpje 
ligt in een groene beboste omgeving en is door de ongerepte natuur een mooie bestemming. Het hotel ligt 
vlakbij het water. 
 
DAG 4 Maandag 31 augustus 2020 Vrådal – Ulvik (268km) 
Je begint met een smalle verlaten weg, waar je 
vermoedelijk niemand tegenkomt. Dan ga je via een 
aantal mooie doorsteekjes richting Vinje, Je klimt 

steeds hoger op en het landschap wordt ruiger, 
bergachtiger met keien en gekleurde mossen. In de 
middag kom je bij de spectaculaire tweeling 
waterval, de Latefossen. De weg loopt er vlak langs, 
je rijdt door de spray van het klaterende water.  

 
Vervolgens rijden we een traject langs het 
Hardangerfjord en volgt een fraai uitzicht op de 
Fonna gletsjer. Het prettige hotel in Ulvik ligt aan 

een uitloper van het fjord, met een groot terras 
boven het water, maar je kunt ook vanaf je eigen 
balkon/terras van het mooie uitzicht genieten. 
Ulvik is gelegen aan de oever van het Ulvikfjord. 
De paar straten die Ulvik telt lopen parallel aan de 
oever. Het hotel is mooi gelegen circa 600 meter 
uit het centrum, direct aan het fjord.  



DAG 5 Dinsdag 1 september 2020 Ulvik – Ulvik (234km) 
We blijven twee nachten in Ulvik en genieten van 
de omgeving. Ook vandaag heb je alle tijd om het 
mooie landschap in je op te nemen, tijdens een 
zeer afwisselende route met allereerst nog een flink 
stuk Hardangerfjord. Dan een veel smallere, 

bochtige weg gevolgd door een indrukwekkende 
waterval waar je zelfs onderdoor kunt lopen!  
 
Aansluitend een mix van meer doorgaande en 
kleinere wegen waarmee je uitkomt op een 
verlaten vlakte met loopbruggetje over het water, 
koeien, schapen en kleinere watervallen. Kies je 

picknick plek uit en kom helemaal tot rust! 
 
Optioneel of als alternatief kan je nog een 2e route 
rijden vanuit Ulvik (48km) Een toegift voor een rustige of mindere dag of juist nog meer adembenemende 
kilometers. Eigenlijk mag je deze spectaculaire rit niet missen! De weg naar de Osafjellet (de bergtop) is nog 
geen 22 kilometer waarin je naar een hoogte van zo’n 1200 meter klimt. Bocht na bocht kom je hoger met 
achter iedere kei of rotsblok weer een nieuw vergezicht. Helemaal boven is alleen een dam, verder niets dan 

een schouwspel van rotsen, water, bergen en licht. 
 
DAG 6 Woensdag 2 september 2020 Ulvik – Tyinkrysset (229km) 
Een gevarieerde, mooie route voert je door totaal verschillende 
landschappen. Je valt van de ene verbazing in de andere. Van 
glooiende, groene hellingen en bos tot haarspeldbochten langs 
de watervallen. De fraaie klim omhoog met spectaculair uitzicht 

op de Aurlandsfjord gaat ineens over in een kale hoogvlakte met 
keien, mos en ijsschotsen. Langzaam maar gestaag zak je weer 
af en wordt het warmer en groener.  
 
Via een stukje "Historisk rute" volg je de loop van de rivier en 
komt dan in Borgund waar je het prachtige staafkerkje kunt 
bezoeken. Na Borgund nog een prettige stuurweg richting 
Tyinkrysset. Alhier neem je je intrek in je eigen appartementje. 
Tyinkrysset is een minder bekende regio en dat merk je zeker in 
de zomer als het er relatief rustig is. Het appartementenhotel ligt 
iets van de doorgaande weg. 

 

    



DAG 7 Donderdag 3 september 2020 Tyinkrysset – Grotli (226km) 
Alweer een fantastische rit. Je verlaat Tyinkrysset 
langs een verlaten meer in prachtige setting: stilte, 
kaal, bijna dreigend, niets. Dan een flink aantal 
krappe haarspeldbochten naar een absoluut 
hoogtepunt, letterlijk en figuurlijk!  

 
De "Sognefjelletvegen" wordt ook wel de weg over 
het dak van Noorwegen genoemd. Helemaal 
bovenop heb je magnifiek zicht op de gletsjers en 
bergmeren. De weg golft over de hoogvlakte. Je 
volgt de kolkende rivier naar het leuke plaatsje 
Lom, waar je het staafkerkje kunt bekijken. De 

eindspurt brengt je terug in het stille landschap. 
Het bijzonder sfeervolle houten berghotel uit 1880 
ligt weliswaar langs een drukkere weg, maar 
naarmate de avond valt nemen de auto’s af. 
Geniet na van alle indrukken in de gezellige bar en 
bij het heerlijke eten.  
 

DAG 8 Vrijdag 4 september 2020 Grotli – Hovringen (268km) 

Op je route naar Geiranger kom je al na 25 kilometer bij een nieuw hoogtepunt; het uitzichtpunt Dalsnibba. 
Vanaf 1500 meter kijk je op het prachtige Geirangerfjord waar vaak cruiseschepen aangemeerd liggen. 
Vervolgens zak je af naar Geiranger en via lange haarspeldbochten weer omhoog richting de bekende 
“Trollstigen” met bijna loodrecht onder elkaar liggende haarspeldbochten.  
 
Dan een meer doorgaand traject langs o.a. de hoge, puntige Trollwall en andermaal een denderende 
waterval. Dan even wat stadse drukte en industrie, die je weer geheel achter je laat als je opklimt naar 
Hovringen. Het ongecompliceerde berghotel is knus en het uitzicht weergaloos want het ligt op 1000 meter 
hoogte in een prachtig hooggebergte.  
 
  



DAG 9 Zaterdag 5 september 2020 Hovringen – Hovringen (242km) 
Hovringen bestaat uit een plattelandswinkel, wat 
boerderijen, berghutten en hotels. We blijven twee 
nachten in Hovringen om te genieten van de 
fantastische omgeving. Rijden is vandaag dus 
optioneel! Maar als je wel gaat rijden dan is dit ook 

onthaasten in de allerbeste vorm; fraaie 
vergezichten, wilde watervallen.  

 
Je hebt prachtig zicht over de woeste vlakte en de 
besneeuwde bergtoppen. Langs het meer liggen 
rode hutjes en een heel erg leuk restaurantje voor 
de lunch. Na de lunch nog meer stilte. Een lege 
weg, met slechts groen, bergen, wolken en jij! Dan 

volgt een verharde weg door bosgebied. Via smalle 
wegen, bochten en bomen keer je terug op het 

honk in Hovringen. 
 

 
DAG 10 Zondag 6 september 2020 Hovringen – Lillehammer (262km) 
Hoewel het einddoel de meer bewoonde Noorse 
wereld is, koers je vandaag nog over de veelal 
verlaten wegen van het mooie nationale park 
Rondane. Ronde bergen bedekt met groen-witte 
mossen, bomen, meertjes en rivieren. Geen 
nieuwe ingrediënten, maar groener, zachter. De 
weg is rustig en je hebt goed zicht op de 
omgeving. Een gezellig café, de grote rivier, een 
uitzichtpunt en het Ringabu staafkerkje zijn de 
rustpunten, waarna je "bovenover" richting 
Lillehammer rijdt.  
 
Het hotel ligt vlakbij het gezellige centrum met 
veel restaurantjes en cafés. Nu weer eens een 
hele andere avondwandeling! De provincie 
hoofdstad Lillehammer was in 1994 uitvalsbasis voor de Olympische winterspelen en dat is ook nu nog goed 
te zien. De Olympische ski-schans ligt aan de rand van het stadje, evenals de skihellingen. Ook vind je hier 
het grootste openluchtmuseum van Noorwegen.  
 
DAG 11 Maandag 7 september 2020 Lillehammer – Oslo (212km) 
Een wat kortere route, zodat je in de namiddag op 
stap kunt in super gezellig Oslo. Je rijdt langs 
graanvelden en mooie houten huizen over de 
glooiende oevers van een meer. Dan koers je 
verder naar Olso waar zich zowaar een snelweg 
aandient. Het hotel ligt in de populaire wijk Aker 
Brygge. De nieuwe hot spot aan het water op het 
gebied van winkelen en uitgaan. Vanaf het hotel 
kun je Oslo gemakkelijk te voet verkennen. In de 
avond moet je zeker een bezoek brengen aan de 
haven. Veel terrasjes, mensen kijken op de kade 
en boten op het water. In Oslo heeft iedereen een 
“vrije” avond en kan dus zelf besluiten wat hij/zij gaat doen en waar te gaan eten.  
 
  



DAG 12 Dinsdag 8 september 2020 Oslo – Kiel (3km) 
Een rustige ochtend, je kunt nog naar het oude 
centrum, het kasteel of gewoon rustig aan doen. Of 
wellicht toch nog even langs Lazy Boys H-D de lokale 
Harley dealer?  
 

In minder dan 10 minuten ben je bij de ferry. Om 14.00 
uur vertrekt de boot. Zeker het eerste deel van de 
overtocht langs alle bewoonde- en onbewoonde 
eilandjes in het Oslo fjord is zeer de moeite waard. We 
overnachten aan boord, waar we gebruik maken van 
het diner- en ontbijtbuffet.  
 

DAG 13 Woensdag 9 september 2020 Kiel – Naar huis 
Na de overtocht nemen we zo rond 10:00 uur in de ochtend afscheid van elkaar. Nagenietend en met veel 
mooie herinneringen gaat ieder zijn eigen weg naar huis. Over de snelweg of via doorgaande binnenwegen, 
het is maar net hoe snel je weer thuis wilt zijn! De snelste route via Hamburg en Bremen naar Amersfoort rij 
je al in zo’n 5,5 uur (507km).  
 

 


