WANDELREIS | NOORWEGEN

De Lofoten
en de Vesterålen

wandelen langs de verbluffende Noorse natuurpracht

26 JUNI T/M 3 JULI 2022
8 dagen / 7 nachten

€ 1.795

p.p.
(in tweepersoonskamer)

€ 2.095,00 p.p.
(in single kamer)

© Christian Roth Christensen - Visitnorway.com

© Tomasz Furmanek
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• heen- en terugvlucht met Brussels Airlines
• halfpension incl. lunchpakket
• verblijf in prachtige hotels op toplocatie
• middernachtzon
• authentieke vissersdorpen
• mooie variatie aan wandelingen
• uitstekende Scandinavische gerechten in traditionele restaurants

De Lofoten en de Vesterålen zijn
weergaloos mooie regio’s, een
bezoekje absoluut meer dan waard!
Deze wandelreis neemt je mee langs de
prachtige landschappen en pittoreske dorpen van de Lofoten.
Kom volledig tot rust op deze idyllische locatie en ga al wandelend op ontdekking van al wat deze regio te bieden heeft.
Je verblijft in comfortabele hotels op centraal gelegen locaties,
de ideale uitvalsbasissen om de omgeving te leren kennen.
Kies voor een unieke reis- en wandelervaring, waarover je nog
héél lang zal kunnen napraten!
© Thomas Rasmus Skaug
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Op je programma staat onder meer (*)
• de Tjeldbergtinden, een steile wandeling met weergaloos
uitzicht op de vissersdorpjes Svolvaer en Kabelvåg en
omgeving (duur: ± 3 uur, hoogtemeters: 500m)
• Å, het uiterste punt van de Lofoten, met traditionele
vissershuisjes, werkplaatsen, winkeltjes
• vissersdorp Reine aan het wereldberoemde Reinefjord met
zijn bekende berg Reinebringen met een pittige wandeling
(duur: ± 1,5 uur, hoogtemeters: 500m)
• typisch vissersdorpje Nusfjord, UNESCO Werelderfgoed
• eiland Gimsøya op de westkust van de Lofoten voor een
afwisselende wandeling richting de bergtop Hoven, ideaal
om zeearenden te spotten langs de schitterende witte
38

zandstranden van de grillige kust (afstand h/t: ± 3,6 km,
hoogtemeters: 450m)
• het pittoreske Henningsvaer – ook wel het Venetië van
het Noorden genoemd – met wandelmogelijkheid (bv.
Festvagtinden van 3 km)
• de Dronningruta – de koninginnenroute –, de mooiste
wandeling op de rustige en gemoedelijke Vesterålen; de
dagtocht – opdeelbaar in een bergroute (10 km) en een
strandroute (5 km) – verbindt de twee schilderachtige
dorpjes Nyksund en Stø
• langs de fenomenale panoramische kustroute van Andøya
naar Andenes, het noordelijkste punt op de westkust van de
Vesterålen voor de Måtindenwandeling (duur: ± 3 uur over
3,5 km)
De natuurpracht van Noorwegen zal voor altijd op je netvlies
gebrand staan!
(*) Programma onder voorbehoud van aanpassingen

Alle praktische info over de wandelreis naar
de Lofoten en de Vesterålen en wat inbegrepen is in de prijs vind je op
www.wandelsportvlaanderen.be
> Activiteiten > Wandelvakanties

Vanaf

€ 1.795 pp

WANDELREIS LOFOTEN
EN VESTERÅLEN 2022
Actief

8 dagen/ 7 nachten
Reisperiode: 26 juni - 03 juli

HOOGTEPUNTEN VAN DE REIS
• Halfpension incl. lunchpakket
• Een gids voor alle wandelingen en eventueel aanvullende bezoeken
• Verblijf in prachtige hotels op toplocatie!
• Middernachtzon
• Bezoek aan authentieke vissersdorpen en mooie variatie aan wandelingen
• Uitstekende Scandinavische gerechten in de traditionele restaurants
Info & inschrijvingen: Stefaan Bailleur 0478/32.86.75
stefaan.bailleur@wandelsport.be
Inschrijven kan via

WWW.WANDELSPORTVLAANDEREN.BE
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