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NOORWEGEN

Wintersport in Noorwegen is veel meer dan alleen skiën

Beste reisliefhebber,
Noorwegen is het land waar skiën is uitgevonden. Je vindt hier de mooiste uitgestrekte pistes en je hoeft nooit lang te wachten bij de
skiliften. Uitzicht over de fjorden tijdens het skiën of ’s avonds genieten van het Noorderlicht. Beginnen de wintersportkriebels al te
komen?
De Noorse skigebieden zijn uitermate geschikt voor gezinnen met kinderen. In ieder gebied worden kinderactiviteiten georganiseerd,
zijn er speciale kinderzones en door de rust op de piste verlies je ze niet snel uit het oog. Ook de accommodaties zijn veelal gericht op
kinderen met bijvoorbeeld een indoor speelparadijs of zwembad.
Naast skiën of snowboarden maak je jouw wintersportvakantie compleet met bijzondere excursies. Wat dacht je van een
hondensledetocht, snowraften of een Noorderlicht excursie? Ben je een off-piste fan? In Noorwegen zijn er veel mogelijkheden.
Onze partner Oad biedt dit jaar maar liefst 7 verschillende skigebieden aan. Afhankelijk van jouw wensen, is er altijd een gebied dat
perfect bij jou en je gezelschap past. Voor zowel de beginnende als de gevorderde skiër maar ook voor de liefhebbers van langlaufen
zijn er voldoende mogelijkheden en geschikte pistes en loipes.
Graag help ik je om het meest perfecte skigebied voor je uit te zoeken en de wintersportvakantie geheel naar wens voor je samen
te stellen.
Met hartelijke groet,

Logo reisadviseur

*vraag uw reisadviseur naar de voorwaarden.

Een greep uit het aanbod van Oad
Speciaal door ??????????? voor u geselecteerd:
/

Norefjell Ski & Spa****+,
Norefjell

+

8- of 10-daagse reis

/

+

8- of 10-daagse reis

Dit hotel is prachtig gelegen in de bergen en direct aan
de piste. Na een dag skiën kom je tot rust in de Spa of
geniet van het uitzicht vanuit de jacuzzi op het dak.
• Beste Spa hotel van Noorwegen
• Villa’s tot 6 personen

va. €

439

Fjord & Ski experience
Myrkdalen & Flåm

De ultieme Noorwegen beleving! Combineer de meest
sneeuwzekere skigebieden met de adembenemende fjorden.
• Inclusief 5-daagse skipas Myrkdalen
• Inclusief fjordcruise en treinrit Flåmsbana
• 5 nachten in Mrkdalen Hotel o.b.v. halfpension
• 2 nachten in Flåmsbrygga Hotel o.b.v. logies & ontbijt

GudbrandsGard Hotel****,
Kvitfjell
Gelegen middenin de natuur en direct aan de
piste. Met skiliften voor het hotel en op loopafstand van verschillende restaurants wordt dit
een heerlijke vakantie.
• Maak de Olympische afdaling in Kvitfjell
• Skischool en kinderweide direct bij het hotel
• Inclusief volpension

/

+

va. €

849

8- of 10-daagse reis

/

va. €

999

+

8- of 10-daagse reis

Nermo Hotel & Apartments,
Hafjell
Sinds 1877 wordt dit hotel gerund door de familie Nermo. Persoonlijke service en
een fantastische keuken zorgt voor de benoeming van het beste Ski Boutique hotel
van Noorwegen.
• Mogelijk om al skiënd of lopende vanaf de piste
naar het hotel te gaan
• De skibus stopt voor de deur van het hotel
• Hotelkamers op basis van volpension
8-daagse reis
• 8-persoons appartementen op basis van logies

va. €

Quality Hotel Grand Royal****,
Narvik

va. €

969

Dit hotel ligt middenin het gezellige centrum van Narvik. Op de bovenste verdieping van het hotel vindt je het restaurant vanwaar je prachtig
uitzicht hebt over de fjorden!
• Skibus stopt voor de deur
• De rooftopbar is een goede plek om het Noorderlicht te zien.
• Het ontbijt is inclusief
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