
MOTORREIS NAAR NOORWEGEN



NOORWEGEN

• Droombestemming voor veel 
motorrijders

• Schitterende wegen

• Uitgestrekte panorama’s en zeer 
gevarieerde afwisseling van 
landschappen

• Overnachtingen in comfortabele 
hotels (o.a. Thon Hotels)



• 10 – 19 juli

• 10 dagen

• Mooiste streken in Zuid- en 
Midden Noorwegen

• Volgwagen voor de bagage

• Noors- en NL-talige begeleiding

• Rijden op eigen tempo

• Goeie periode
• Mensen uit het onderwijs
• Lange dagen = +/- 4u per nacht donker



FORMALITEITEN

• Identiteitskaart

• Rijbewijs

• Creditcard

• Noorse kronen 
100 nok = 10,06 euro



DAG 1: GENT - WEDEL (687 km)



DAG 1: GENT - WEDEL (687 km)

• Aanrijroute naar het Noord-
Duitse stadje Wedel ten 
westen van Hamburg

• Overnachting in Wedel

• Slechts 110 km naar Kiel



DAG 2: WEDEL - KIEL - OSLO



DAG 2: WEDEL - KIEL - OSLO

• Cruise ferry van Kiel naar Oslo

• Genieten aan boord van lekker 
eten, entertainment én mooie 
vergezichten in de Oslo Fjord

• Een ideale en relaxte manier 
om Noorwegen binnen te 
vallen





DAG 3: OSLO - LILLEHAMMER (245 km)



DAG 3: OSLO - LILLEHAMMER (245 km)

• Aankomst in Oslo en vrij bezoek 
in deze bekende stad (wij geven 
jullie tips!)

• Rit naar de Olympische 
winterspelenstad Lillehammer

• Langs heerlijk rustige wegen

• Overnachting in de centrale 
dorpsstraat





DAG 4: LILLEHAMMER - GEIRANGER (299 km)



DAG 4: LILLEHAMMER - GEIRANGER (299 km)

• Vanuit Lillehammer naar de 
natuur

• Langs prachtige kleine wegen, 
meertjes en door eindeloze 
bossen

• Eindpunt van die dag is de 
wereldberoemde Geiranger Fjord









DAG 5: GEIRANGER - MOLDE (343 km)



DAG 5: GEIRANGER - MOLDE (343 km)

• Vandaag wordt een eerste 
koninginnenrit met reeds een 
eerste ferry

• Van Eidsdal naar Linge

• Over de befaamde Trollstigen 
waar we wellicht opnieuw over de 
sneeuwgrens gaan

• Mooie lus rond de Langfjorden

• Rit over de Atlanterhavsveien 

• Overnachting in het kuststadje 
Molde









DAG 6: MOLDE - RUNDE - FOSNAVAG (193 km)



DAG 6: MOLDE - RUNDE - FOSNAVAG (193 km)

• Vanuit Molde nemen we direct 
de ferry naar Vestnes

• Na een prachtige kustrit bereiken 
we Alesund (leuke lunch stop)

• Via de ferry naar Hareid en dan 
verder richting Fosnavag

• Bezoek aan het vogeleiland 
Runde, bekend voor zijn 
papegaaiduikers

• Geniet van de rit over de bruggen

• Wellicht wacht ons nog een leuke 
verrassing aan het hotel







DAG 7: FOSNAVAG - SOGNDAL (288 km)



DAG 7: FOSNAVAG - SOGNDAL (288 km)

• Vanuit Fosnavag beleven we een 
echte Fjorden dag

• Maar liefst 3 keer de ferry op, in 
Noorwegen een populair 
vervoersmiddel om de eindeloze 
fjorden te overbruggen

• Langs adembenemend mooie 
wegen (Nasjonale Turistveger)

• Naar Sogndal voor een 
welverdiende rust





DAG 8: SOGNDAL - ROLDAL (270 km)



DAG 8: SOGNDAL - ROLDAL (270 km)

• De natuurpracht gaat 
onverminderd verder op onze 
rit door het Folgefonna 
Nasjonalpark richting Roldal 

• Onderweg beloven we jullie 
een schitterende rit die ons 
tot boven de sneeuwgrens 
brengt 

• Ook tijdens deze rit nemen 
we 2 keer de ferry









DAG 9: ROLDAL - KRISTIANSAND (291 km)



• Vandaag zakken we terug af 
naar de zuidkust van 
Noorwegen

• Door het Setesdal leidt de 
mooie weg ons naar de 
havenstad Kristiansan

• Laatste keer overnachten op 
Noorse bodem

• In totaal 1929 km op Noorse 
wegen

DAG 9: ROLDAL - KRISTIANSAND (291 km)





DAG 10: KRISTIANSAND - GENT

• Ferry naar het Deense Hirtshals 
waar we reeds voor de middag 
aankomen

• Hirtshals - Gent: 1120 km

• Optie: hotel boeken op terugweg

• Met de motortassen vol heerlijke 
herinneringen huiswaarts



PRAKTISCH

• Routes als GPX-files en hotels na 
inschrijving evenals uitgebreide 
reisbeschrijving

• Bagagekoffer 2 dagen op 
voorhand afleveren in Sint-Eloois-
Winkel of Antwerpen

• Kledij: voldoende warme kledij 
(boven de sneeuwgrens)



PRIJS

INBEGREPEN
• 8 hotelovernachtingen 

incl. ontbijt
• Ferry Kiel-Oslo (binnenhut)

incl. ontbijt en diner 
• Ferry Kristiansand-Hirtshals
• Bagagewagen
• Begeleiding
• Dagroutes als GPX-files
• BTW op reissom

NIET INBEGREPEN
• Maaltijden, dranken en fooien
• Benzine (1,70 euro/l)
• Ferry’s in Noorwegen (+/- 150 euro)
• Reis- en annuleringsverzekering

Koppel + 1 moto = 1798 pp
Koppel + 2 moto’s = 1887 pp
Single = 2296 pp



MOTORREIS BOEKEN

• Online via www.networkonwheels.be

• Telefonisch op het nr. +32 (0)9 312 37 01

• BELANGRIJK: Als de voorgestelde data voor de groepsreis Noorwegen 
in juli niet past, kan je deze reis ook individueel maken.
Stuur ons een mailtje met je eigen afreisdatum en wij bezorgen je snel 
een aangepaste offerte.


