
 

 

8 DAGEN NOORSE FJORDEN 

23 MEI 2020 

 

ALGEMENE INFORMATIE 

De fjorden in Noorwegen zijn mede verantwoordelijk voor de populariteit van Noorwegen als 

vakantieland en zijn onlosmakelijk met Noorwegen verbonden. De Fjorden onderscheiden 

Noorwegen met andere berglanden zoals Oostenrijk en Zwitserland en maken het mogelijk om tot 

ver in het binnenland te kunnen zeevissen. De fjorden bestaan immers uit zout water.  

Mensen die al in Noorwegen zijn geweest weten hoe uniek de Noorse Fjorden zijn. Door hun 

bergachtige kusten met diepe inhammen en steil oplopende rotsen geven de fjorden Noorwegen een 

machtig en schitterend uitzicht.  Naast natuur kent Noorwegen ook een aantal belangrijke steden. 

Oslo is de hoofdstad van het land maar ook de steden Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromso en 

Kristiansand zijn belangrijk voor het land.  

Het schip 

Tijdens deze cruise naar de Noorse fjorden maakt u kennis met de mooiste plekjes van Noorwegen. 

Van de indrukwekkende fjorden en pittoreske dorpjes tot de prachtige natuur. We varen met de MS 

Rotterdam, een schip van de Holland America Line.  

Het 5* cruiseschip de MS Rotterdam is een elegant schip, heeft 10 dekken en biedt plaats aan 1300 

passagiers en ongeveer 600 bemanningsleden. De 2 zwembaden, 3 restaurants, bars, een casino en 

een theater maken dat u zich geen moment zult vervelen! 

 



Uw hut is voorzien van twee bedden, een radio, tv, minibar, een kluisje en een badkamer met 

douche en toilet.  

Reisschema en toelichting 

Toelichting 

Tijdens de zeedag hebt u volop de tijd om de MS Rotterdam te ontdekken. De volgende dag staat in 

het teken van de imposante Noorse Fjorden. Allereerst staat het imposante Eidjord op het 

programma. ‘s Avonds varen we door het Hardangerford. Mooie plaatjes gegarandeerd! 

Stavanger, met zijn witte houten huisjes op de heuvels rond de gezellige haven, is de volgende 

bestemming. De volgende bestemming is Kristiansand, aan de Noorse zuidkust. Dit stadje biedt 

Noorse architectuur, mooie musea en een fantastische natuur langs de nabije kust.  



Oslo is de volgende haven die we bezoeken. De paleizen, het operagebouw en het Vigelund park met 

zijn schitterende beeldhouwwerken zijn een bezoek meer dan waard. 

Na een heerlijke dag genieten van de vele faciliteiten en activiteiten op de MS Rotterdam bereikt u 

Rotterdam. 

Paspoort en visum 

Voor het cruisen naar Noorwegen dient u in het bezit te zijn van een geldig paspoort of Europese 

identiteitskaart. U heeft geen visum nodig.  

Bevolking en klimaat 

Noorwegen heeft een oppervlakte van 385.207 km2 en een kustlijn van ruim 25.000 km maar kent 

een laag inwonersaantal. Er wonen namelijk maar ongeveer 5 miljoen mensen in Noorwegen. Grote 

delen van het land wordt gedomineerd door natuur: bossen, fjorden, gletsjers en meren zijn 

kenmerkend voor het Noorse landschap. Noorwegen is na IJsland en Kazachstan het dunbevolkte 

land van Europa.  

Er zijn verschillende klimaten in Noorwegen. De westkust, het fjordengebied, heeft een zacht 

gematigd zeeklimaat, iets koeler dan Nederland en Vlaanderen. In het hoge noorden heerst een 

toendraklimaat. Ten oosten van de bergketens heerst een landklimaat. In sommige gebieden in de 

westelijke fjorden en het midden valt meer dan 4000 mm neerslag per jaar, terwijl de neerslag in het 

noorden en achter de bergen niet meer dan 600 mm per jaar bedraagt. 

Eten en drinken 

De cruise is op basis van een volpension verzorging. Dit betekent dat het ontbijt, de lunch en het 

diner inclusief is. Gedurende deze maaltijden zijn dranken zoals koffie/thee, water en sap ook 

inclusief. Naast deze maaltijden worden er door de rederij op verschillende dagen ook High Tea’s 

georganiseerd waar u (zonder bijkomende kosten) aan deel kunt nemen.  

De maaltijden aan boord kennen een grote veelzijdigheid. Er is voor ieder wat wils!  

Voltage en stekkers 

De stopcontacten aan boord van het schip zijn gelijk aan die in Nederland. U heeft dus geen 

wereldstekker mee te nemen. 

Geldzaken 

Uw uitgaven aan boord worden op een zogeheten ‘boordrekening’ geschreven. Deze rekening 

betaald u voor de ontscheping bij de service balie aan boord. Let wel: deze rekening mag enkel 

betaald worden in dollars, of met uw creditcard. Houdt er dus rekening mee dat u of in het bezit 

moet zijn van een creditcard (dit heeft de voorkeur) óf voor aanvang van de reis euro’s omwisselt 

voor dollars zodat u de betaling aan boord kan verrichten. 

Voor uw uitgaven aan wal: de munteenheid in Noorwegen is de Noorse Kroon. U kunt er voor kiezen 

om uw euro’s in Nederland om te wisselen in Noorse Kronen of u kunt in Noorwegen Kronen pinnen. 

Uiteraard kunt u ook met uw pinpas betalen in winkels in Noorwegen. Om te kunnen pinnen in 

Noorwegen dient u uw pinpas te activeren voor gebruik in Europa.  

Taal 

De overgrote meerderheid van de Noren spreekt Noors.  



Fooi 

De rederij brengt automatisch voor elke gast aan boord, fooi in rekening. Deze wordt per dag 

afgeschreven van uw boordkaart. De kosten per dag bedragen $14,50 per persoon per dag. 

Omgerekend naar euro’s op 13-11-2019 is dit €13,16 per persoon per dag.  

Aan wal is het gebruikelijk een fooi te geven in bijvoorbeeld restaurants. U kunt hiervoor een richtlijn 

van 10 tot 15% aanhouden.  

Reissom 

Prijs op basis van een standaard 2-persoonsbinnenhut cat. N: € 1549,-* 

Minimale deelname: 8 personen 

Mximale deelname: 14 personen  

 

*De reissom is gebaseerd op een 2-persoonsbinnenhut maar wij adviseren u graag over de 

verschillende huttypen en mogelijkheden. Voor deze overige hutten gelden toeslagen.  

Inclusief 

 7 overnachtingen op basis van volpension in een standaard 2-persoonsbinnenhut 

 24/7 koffie, thee, water 

 Havengelden en belastingen 

 Entertainment aan boord 

 2 begeleiders die tijdens de reis ondersteuning kunnen bieden op gebied van ADL-verzorging 

Exclusief 

 Vervoer naar Rotterdam v.v. 

 Overige consumpties en verplichte fooien á $14,50 p.p.p.d. 

 Excursies 

 Uitgaven van persoonlijke aard 

 € 20,- reserveringskosten per persoon 

 € 2,50 Calamiteitenfonds 

 Reis- en annuleringsverzekering 

De offerte wordt aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid.  

Er zijn nog geen optionele reserveringen geplaatst. 


