BELGIË • BELGIQUE

DE MOOISTE NOORSE FJORDEN
De fjorden van Zuid-Noorwegen

29 mei tot 5 juni 2022
De mooiste Noorse Fjorden | 36

P L A N

VA N

D E

WO R L D E X P L O R E R
Helikopterplatform

Looppiste

Zwembad
met jacuzzi
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Lido Café
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Commandant
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Dek 7
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Explorerlounge

Auditorium

HELIKOPTERPLATFORM

LOOPPISTE

Dek 8

ZWEMBAD/ JACUZZI

OBSERVATIESALON

ZODIACS

ZODIACS

SPA

BAR

ASC.

SNACK BAR

GYM

ASC.

Dek 7

LOOPBRUG

EXPLORER LOUNGE

AUDITORIUM

ASC.

Dek 3

DOKTER

UITRUSTINGSRUIMTE

CASINO

BAR

BOETIEK

RECEPTIE

KLEIN SALON

ASC.

BUITENRESTAURANT MET TERRAS

ASC.

RESTAURANT

ASC.

Dek 4

ASC.

Dek 5

ASC.

ASC.

Dek 6

AANLEGPLAATS ZODIACS/SLOEPEN

Categorie 1 - Dek 3
Categorie
- 17 vast
m2 venster
Expeditie
kajuit 1met
Expeditie kajuit vast venster- Dek 3

Categorie 6 - Dek 6
Categorie 7 - 26 m2 / t : 10 m2
balkon
Navigator Suite terras - Dekken 5 et 6

Categorie 4 - 20
m2 / bSuite
: 5 m2met
Junior
Deluxe kajuit balkon - Dek 5

b : Balkon
TECHNISCHE
t : Terras
FICHE

Categorie
2 - Dek
Categorie
7 2- Dek 5 enCategorie
6
8 - 31 m2 / t : 10 m2
Categorie
2 - 525 m2
Categorie 5 - 20
m2 / b : 5 m
VIP Suite terras - Dek 5
raam - Dek 5 venster
Deluxe kajuit balkon
- Dek 6
DeluxeDeluxe
kajuitkajuit
metpanoramisch
vast panoramisch
Navigator
Suite met terras
Bouwjaar: 2019 •Zetelbed
Capaciteit: 180 passagiers
Categorie 3 - 25 m2

Categorie 6 - 23 m2 / b : 5 m2

Deluxe3 kajuit
raam - Dek 6
Junior Suite balkonCategorie
- Dek 6
Categorie
- Dekpanoramisch
6
8 - Dek 5
Deluxe kajuit met vast panoramisch venster
VIP Suite met terras

Categorie 4 - Dek 5
Deluxe kajuit met balkon
Categorie 5 - Dek 6
Deluxe kajuit met balkon

Categorie 9 - 34 m2 / t : 10 m2
Explorer Suite terras - Dekken 5 et 6

Categorie 9 - Dek 5 en 6
Explorer Suite met terras
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• Bemanningsleden:
• Lengte: 126 m •
Dubbel 125
zetelbed
Breedte: 19 m • Diepgang: 4,75 m • Motoren:
2x Rolls Royce 9000 kw hybride/elektrisch
• IJsklasse: 1.B • Snelheid: 16 knopen •
Portugese vlag • Voltage: 110 / 220 V.

DE MOOISTE NOORSE FJORDEN
NOORWEGEN

Tijdens deze cruise zetten we koers naar
Noorwegen, hét land van de ongerepte natuur! We varen langs de mooiste zuidelijke
fjorden, waar de indrukwekkende landschappen en kusten elkaar opvolgen. De lente is het
ideale moment om het natuurspektakel en de
watervallen te ontdekken van de majestueuze
Geirangerfjord, die diep in het land snijdt en
waar in de verte het ijs van de gletsjers te
zien is. Meer naar het zuiden staat het dorpje
Flåm bekend om zijn kleurrijke huizen en zijn
duizelingwekkende tandradbaan. In dit land
in harmonie met de natuur contrasteert de

eeuwige sneeuw met de velden vol bloemen.
Bergen, de toegangspoort tot de fjordenregio,
lijkt zo uit een prentenboek te komen met zijn
diepblauwe zee, zijn donkergroene bossen en
de vuurrode kleur van de houten gebouwen.
In Stavanger maakt u kennis met de bijzonder
geavanceerde petroleumindustrie, waarop de
rijkdom van het land gebouwd is. En tussen
deze twee regionale hoofdsteden zijn de
landschappen zo adembenemend mooi dat
ze voor iedereen aan boord onvergetelijke
herinneringen zullen nalaten.
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Vaarroute

De fjorden van Zuid-Noorwegen
Aankomst van de
World Explorer

Dag 1		

Vertrek van de
World Explorer

29 mei: Zeebrugge (België)
Inscheping				

Dag 2			

16u00

-							
Op zee

-

Dag 3

		13u00						
Bergen (Noorwegen)

18hu00

Dag 4

		10u30						
Geiranger

16u00

Dag 5

		11u00						
Flam

15u00

		17u00						
Gudvangen

20u00

		14u00						
Stavanger

19u00

Dag 6

Dag 7		
Dag 8

-							
Op zee

		09u00

Zeebrugge (België)

Ontscheping

De tijdstippen in lokale tijd zijn indicatief en betreffen enkel het vaarschema.

UW VOORDRACHTGEVER AAN BOORD:
Jackie Van Goethem
Jackie Van Goethem behaalde in 1969 aan de Universiteit
Gent zijn titel van doctor in de zoölogische wetenschappen.
Zijn loopbaan in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen telt meer dan 42 jaar, waarvan bijna 30
jaar als hoofd van het departement ongewervelden en 20
jaar als plaatsvervangend directeur.
Jackie is een fervent natuurexplorator en wereldreiziger. Hij
is eveneens auteur of coauteur van 200 publicaties over biodiversiteit.

De mooiste Noorse Fjorden | 40

Vertrekdatum:
29 mei 2022
Hoogtepunten:
De prachtige fjorden van
Zuid-Noorwegen, waaronder
werelderfgoedsite Geiranger
De kennismaking met Hanzestad
Bergen
De adembenemende
kustlandschappen
Prijs per persoon vanaf:
€ 3 080

Geiranger
Gudvangen
Flam

Bergen

Noorwegen

Stavanger

Noordzee

DUINKERKE

ZEEBRUGGE

Van en
naar België

Uw programma
8 dagen / 7 nachten
Dag 1 • België > Zeebrugge (België)
Transfer per luxe-autocar vanuit België naar de
haven van Zeebrugge. Inscheping en toewijzing
van uw kajuit aan boord van de World Explorer.
Diner aan boord.

Dag 2 • Op zee
Maak gebruik van deze dag op zee om deel
te nemen aan de vele activiteiten aan boord.
Ontbijt, lunch en diner aan boord.

Dag 3 • Bergen (Noorwegen)
Bergen, dat omringd wordt door fjorden en bergmassieven, is een echt juweeltje aan de Noorse
zuidwestkust. Met zijn kleurrijke houten gebouwen,
zijn woningen op de heuvelflank en zijn kasseistraatjes is het een van de mooiste steden van het
land. De traditionele architectuur in geschilderd
hout contrasteert met de blauwe zee en de groene
bergen en baadt in een vrolijke en hartelijke sfeer.
De schilderachtige kaaien met oude magazijnen
zijn Unesco-werelderfgoed en getuigen van de
periode waarin Hanzestad Bergen een belangrijke
draaischijf was voor de handel met de rest van Europa. Vandaag zijn er musea, winkels, galerijen en
restaurants te vinden, waardoor het een populaire
en gezellige plek is. Niet ver daarvandaan bevoorraadt de levendige vismarkt al sinds 1276 de lokale
bevolking. Vrij bezoek of deelname aan de optionele excursies. Ontbijt, lunch en diner aan boord.

natuurlijkste en indrukwekkendste van het land en
behoort dan ook tot het werelderfgoed van de
Unesco. Vrij bezoek of deelname aan de optionele
excursies. Ontbijt, lunch en diner aan boord.

Dag 5 • Flam > Gudvangen
Ook Flåm ligt op het einde van een zeer smalle
fjord, in een diep ingesneden landschap met tal
van watervallen. Het is al sinds het einde van de
19e eeuw een populaire toeristische bestemming,
die bekendstaat om zijn eeuwenoude boerderijen
en vooral om zijn tandradbaan, die op een van de
steilste trajecten ter wereld door een fenomenaal
mooi landschap rijdt. In de namiddag zetten we
koers naar Gudvangen, een dorp uit de Vikingtijd
in een ingesloten vallei aan het einde van een
fjord. Vrij bezoek of deelname aan de optionele
excursies vanuit Flåm. Ontbijt, lunch en diner aan
boord.

Stavanger. De vierde grootste stad van Noorwegen is sinds 1969 de hoofdstad van de petroleumindustrie, toen ten zuid-westen van de stad
het eerste olieveld werd ontdekt. In de stad van
het zwarte goud bevindt zich ook het Noorse
petroleummuseum. Het historische centrum bestaat uit heel wat musea, de Sint Svithun-kathedraal, die tussen 1100 en 1125 in Anglo-Normandische stijl gebouwd werd, en de best bewaarde
houten wijk van Europa, met zo’n 170 woningen
opgetrokken uit naaldhout. Daarnaast is Stavanger
een bijzonder aangename universiteitsstad. Vrij
bezoek of deelname aan de optionele excursies.
Ontbijt, lunch en diner aan boord.

Dag 7 • Op zee
Maak gebruik van deze zeedag om deel te
nemen aan de vele activiteiten aan boord.
Ontbijt, lunch en diner aan boord.

Dag 6 • Stavanger

Dag 8 • Zeebrugge > België

In de voormiddag varen we doorheen de
Zuid-Noorse wateren naar de prachtige baai van

Ontbijt aan boord. Ontscheping en vertrek per luxeautocar naar België.

Dag 4 • Geiranger
Het dorp Geiranger ligt aan het uiteinde van de gelijknamige fjord. De 16 km lange fjord is de smalste,
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OPTIONELE EXCURSIES
Boek uw excursies samen met uw cruise

Niet combineerbaar in dezelfde aanleghaven – Prijs per persoon – Moeilijkheidsgraad van de excursies: makkelijk

DAG 3 – BERGEN
1 • KENNISMAKING MET BERGEN

gemiddeld

moeilijk

DAG 4 – GEIRANGER



Op de ‘trollenheuvel’ of Troldhaugen bezoeken we de woning annex museum
van de beroemde componist Edvard Grieg. We ontdekken er niet alleen tal van
Griegs persoonlijke objecten, maar wonen er ook een mooi concert bij.
Daarna maken we een wandeling door de Hanzewijk Bryggen, die Unescowerelderfgoed is.
Halve dag - Beperkt aantal plaatsen - Prijs : € 75
DAG 3 – BERGEN
2 • BERGEN EN DE BERG FLOYEN 				 
We wandelen door de Hanzewijk Bryggen, die bekendstaat om zijn unieke
architectuur. In de oude huizen zijn vandaag souvenirwinkeltjes, restaurants
en musea gevestigd. Van Bryggen trekken we vervolgens naar de berg Floyen,
waar een tandradtreintje ons naar de 320 m hoge top voert. Het uitzicht is
ronduit subliem.
Halve dag - Prijs: € 70
DAG 3 – BERGEN
3 • TROLDHAUGEN EN DE KERK VAN FANTOFT
We trekken naar Troldhaugen en de woning annex museum van componist Edvard Grieg via de oude Hanzewijk Bryggen. Grieg woonde 22 jaar in deze woning
boven het Nordåsmeer en componeerde in dit idyllische kader tal van meesterwerken. Daarna brengen we een bezoek aan de staafkerk van Fantoft. Het
gebouw werd oorspronkelijk in 1150 opgetrokken in Fortun en eind 19e eeuw
verplaatst. In 1992 brandde de kerk af, waarna ze identiek opnieuw werd opgebouwd.
Halve dag - Prijs: € 70

4 • DE ARENDSWEG EN DE HERDALVALLEI



Op deze excursie trekken we de grandioze natuur in, met sublieme landschappen, hoog oprijzende bergen, klaterende watervallen, diepe fjorden en vruchtbare valleien. Met zijn 11 haarspeldbochten is de beroemde Arendsweg een
duizelingwekkende en verbluffende ervaring. Tijdens de beklimming stoppen
we aan de Ørnesvingen (Arendsbocht) om te genieten van het prachtige uitzicht op de Geirangerfjord, die Unesco-werelderfgoed is. Daarna zetten we
onze weg voort doorheen de uitzonderlijk mooie omgeving met besneeuwde
bergen en groene valleien naar het dorpje Eidsdal, aan de Storfjord. We eindigen met een wandeling naar Herdalssetra, een van de beroemde zomerboerderijen, waar we lokale specialiteiten proeven.
Halve dag - Beperkt aantal plaatsen - Prijs : € 120
DAG 4 – GEIRANGER
5 • BEKLIMMING VAN DE BERG DALSNIBBA



We rijden via de Nibbevegen weg naar de top van de berg Dalsnibba, op een
hoogte van 1495 m. Tijdens de rit zijn er prachtige uitzichtpunten op het donkere
water van de fjord en de omringende bergen. Vanaf het meer Djupvatnet, op zo’n
1000 m hoogte, verandert de omgeving in een landschap van ruwe rotsen, ijs en
sneeuw. Op de terugweg stoppen we aan de Djupvasshytta-chalet die aan de
oever van het Djupvatnet-meer ligt, om er te smullen van een heerlijk gebakje.
Halve dag - Beperkt aantal plaatsen - Prijs : € 90
DAG 5 – FLAM / GUDVANGEN
6 • HET TREINTJE VAN FLÅM



Vanuit Flåm vertrekken we met de trein voor een rit door het hooggebergte. Na
een stop aan de Kjosfossen-waterval komen we aan in Myrdal, vanwaar we naar
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Voss sporen. Onze route loopt langs steile hellingen en besneeuwde bergen, en
telt meer dan 20 tunnels. Na de lunch rijden we met een autocar naar Gudvangen doorheen prachtige berglandschappen.
Volledige dag met lunch - Beperkt aantal plaatsen - Prijs: € 160

DAG 6 – STAVANGER
9 • STAVANGER EN HET PETROLEUMMUSEUM

DAG 5 – FLAM / GUDVANGEN
7 • HET DORP AURLAND EN DE SOGNEFJORD

oude Stavanger, waar meer dan 170 woningen staan uit de 18e en 19e eeuw.
Halve dag - Prijs: € 85



Met een autocar rijden we van Flåm langs de indrukwekkende Sognefjord naar
Aurland, een traditioneel dorpje rond een kerk uit de 13e eeuw. We stoppen
ook even aan de Stegastein. Dit observatieplatform op 650 m hoogte heeft een
unieke architectuur en biedt bovendien een adembenemend uitzicht op een
van de mooiste fjorden ter wereld. Onvergetelijk! Vrij moment om het dorp te
verkennen voor we terugkeren naar Flåm.
Prijs: € 60



Via de wijken van de oude stad wandelen we naar de boerenmarkt. We houden halt
aan het uitzichtpunt Ullandhtaug en bezoeken daarna de kathedraal van Stavanger,
die tussen 1100 en 1125 gebouwd werd in zuivere Anglo-Normandische stijl. Vervolgens brengen we een bezoek aan het Noorse petroleummuseum, waar de prospectie, de productie en het gebruik van petroleum en aardgas worden toegelicht. Het
museum toont de ontwikkeling van de technologie, van de eerste boorplatformen
in de Noordzee tot de modernste ontginningstechnieken.
Halve dag - Prijs: € 80
DAG 6 – STAVANGER

DAG 6 – STAVANGER

10 • MINICRUISE IN DE LYSEFJORD

8 • KENNISMAKING MET STAVANGER
We bezoeken de kathedraal van Stavanger, een van de weinige Noorse kerken
waarvan het oorspronkelijke uitzicht behouden is. Daarna maken we kennis
met de ‘ijzertijdboerderij’, een gereconstrueerde landbouw-gemeenschap uit
de jaren 550 tot 350 voor Chr. Via residentiële wijken gaat het vervolgens naar
het uitzichtpunt Ullandhaug. Afsluiten doen we met een wandeling door het



We schepen in voor een minicruise en ontdekken de levenswijze van de Noorse bevolking in deze regio met z’n vele schilderachtige eilandjes. De prachtige
Lysefjord wordt gedomineerd door de beroemde Preikestolen. Deze legendarische rots steekt 200 m boven de fjord uit en is een van de meest spectaculaire
bezienswaardigheden van Noorwegen. Aan boord of tijdens een stop in de fjord
wacht ons een verfrissing.
Beperkt aantal plaatsen - Prijs : € 110
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De Noorse fjorden: datum en prijzen
Vertrek vanuit de belangrijke Belgische steden • Gegarandeerd vertrek vanaf 140 passagiers
De optionele excursies zijn gegarandeerd vanaf 30 deelnemers

BERGEN > STAVANGER
29 mei - 5 juni 2022 (in- en ontscheping Zeebrugge)

CATEGORIE

KAJUITEN

DEKKEN

BEZETTING

PRIJS PER
PERSOON

1

Expeditie kajuit

3

2

€ 3 080

2

Deluxe kajuit

5

2

€ 3 620

3

Deluxe kajuit

6

2

€ 3 980

4

Deluxe balkon

5

2

€ 4 710

5

Deluxe balkon

6

2

€ 5 070

6

Junior Suite balkon

6

2

€ 5 430

7

Navigator Suite terras

5 en 6

2

€ 6 520

8

VIP Suite terras

5

2

€ 7 600

9

Explorer Suite terras

5 en 6

2

€ 7 970

[Toeslag dubbele kajuit voor 1 persoon voor categorieën 1 tot 5: 80%. Categorieën 6 tot 9: gelieve ons te contacteren]

> INBEGREPEN IN DE PRIJS
• De transfer vanuit de belangrijkste Belgische steden naar Zeebrugge en terug met een luxe-autocar (lijst op aanvraag) • De haventaksen
(momenteel € 200), variabel en onderhevig aan wijzigingen • Het verblijf aan boord in de gekozen kajuitcategorie • Volpension (ontbijt, lunch,
vieruurtje en diner) met water, wijn, thee of koffie tijdens de maaltijden aan boord • Alle activiteiten en animatie aan boord (cocktail, Kapiteinsavond, workshops, voorstellingen) • Bagageservice bij het inschepen en ontschepen • Servicekosten voor het boordpersoneel • Diensten van
een tweetalige (Nederlands / Frans) cruisedirecteur en zijn of haar team • Een reeks voordrachten door een specialist van de regio

> NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS
• Andere dranken dan deze vermeld in het programma • De optionele excursies • Persoonlijke uitgaven
• Reisverzekeringen (details op aanvraag)
> FORMALITEITEN VOOR DE DEELNEMERS MET DE BELGISCHE & NEDERLANDSE NATIONALITEIT
• Geldige identiteitskaart of internationaal paspoort
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INLICHTINGEN & RESERVATIE

BEL 02/899 84 00
of mail naar: info@rivagesdumonde.be
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09u tot 17u30.

Rivages du Monde België (dochteronderneming) – Brussel (1000) – Bergstraat 17 – RPR Brussel BE 0772 342 308
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering – MS Amlin Insurance SE: Koning Albert II-laan 37 - 1030 Brussel – Polis n° LXX049281
Financiële garantie: Groupama Assurance-Crédit 8-10 rue d’Astorg – 75008 Parijs - Polis n° 4000713765/2
print 1/2022
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