
NOORDERLICHTREIS
 2023

Beleef het avontuur van uw leven: vaar langs de 
indrukwekkende Noorse kust op een 12-daagse zeereis en 

spot het magische noorderlicht.
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1 Praktische informatie
over deze reis



12-daagse groepsreis

24/01/2023 – 04/02/2023 

Rechtstreekse vlucht 
Brussel-Bergen 

Nederlandstalige reisbegeleiding

Zeereis met traject 
Bergen - Kirkenes - Bergen

Hoge noorderlichtkansen

xcursiepakket



Dag Haven Aankomst Vertrek

Vaarschema

Dag Haven Aankomst Vertrek
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2Het verloop van de reis:
dag per dag



Traject Bergen - Kirkenes - Bergen 

Het traject langs de Noorse kust wordt ook 
wel eens “de mooiste zeereis ter wereld” 
genoemd. De reisroute Bergen – Kirkenes – 
Bergen hoort thuis in het rijtje van iconische 
routes zoals de Orient Express en Route 66. 

Hurtigruten betekent letterlijk 'de snelle 
route', en niets is minder waar: de zeereis 
langs de kust is een van de makkelijkste en 
snelste manieren om van Zuid- naar Noord- 
Noorwegen te reizen. 

Diepblauwe fjorden, idyllische eilanden, 
pittoreske vissersdorpjes en besneeuwde 
bergen … de Noorse kust heeft het allemaal. 



24 januari 2023: Vlucht Brussel - Bergen



25 januari 2023: De eerste aanleghaven, 
Ålesund



26 januari 2023: Koningsstad, Trondheim
Deze morgen komen we aan in Trondheim. Een bezoek aan 
de stad met onze gids, is een duik in de geschiedenis door 
verschillende periodes. De strategische ligging van 
Trondheim trok al heel vroeg bewoners en lonkte koningen 
en bisschoppen en later ook de Duitse bezetter. Wist je 
trouwens dat dit de eerste hoofdstad van Noorwegen 
was?

De oude stadsbrug ‘Gamle Bybrua’ was vroeger de enige 
toegangspoort tot de binnenstad en vormt een mooi 
vertrekpunt voor een stadswandeling met onze gids. De 
brug werd in 1861 in neogotische stijl gebouwd. Verder 
wijzen we graag op de op palen gebouwde houten
 pakhuizen aan het water en Stiftsgården, een 
buitenverblijfje van de koninklijke familie. We maken er 
ook kennis met Olav en Olav. Er is Olav Tryggvason, de 
stichter van de stad, wiens beeld centraal staat op de 
markt van Trondheim. En er is de voormalige Vikingkoning 
Olav Haraldsson die in 1031 heilig werd verklaard.

We bezoeken de magistrale, gotische Nidaroskathedraal, 
waar je het Sint-Olavschrijn vindt – en dat maakt deze 
plek ook tot de belangrijkste pelgrimsbestemming in 
Scandinavië. In de kathedraal worden trouwens ook de 
koningen en koninginnen gekroond.

Terug aan boord vaart ons schip door de uitdagende 
Stokksund-Passage.

's Avonds meren we aan in Rørvik.



27 januari 2023: Poolcirkel en Lofoten

Al vroeg in de ochtend is het zover; op 66°33’51’’NB steken 
we de poolcirkel over, een denkbeeldige lijn tussen Nesna en 
Ørnes, aangegeven met het model van de wereldbol op een 
klein eiland. Doe je dit voor het eerst, dan word je volgens de 
legende gedoopt door Neptunus.

Stilletjesaan tekenen de Lofoten zich af tegen de horizon, 
ofwel Noorwegen in haar meest naturelle verschijning. 
Intussen liggen de Landegodefjord, Helligvær en Vestfjord 
achter ons. Steevast zie je op de Lofoten, naast de Rorbuer 
vissershuisjes houten droogrekken met kabeljauw. De
 kabeljauw wordt vanaf januari tot april in grote voorraden in 
de Vestfjord opgevist uit zee. Het droogproces 
transformeert de kabeljauw tot stokvis die geëxporteerd 
wordt naar Spanje, Italië en Afrika.

Kort na de middag verkennen we op eigen houtje Bodø. De 
stad staat bekend als de minimetropool van Noord-
Noorwegen. In 2024 zijn ze trouwens de Culturele 
Hoofdstad van Europa.

Tegen de avond bereik je Stamsund en nog even later 
Svolvær, de pittoreske hoofdplaats van de Lofoten. Vanaf 
vandaag bevind je je boven de Poolcirkel, wat ook betekent 
dat je in de zone van Lady Aurora terechtgekomen bent. 
Vanaf vandaag en dit gedurende 6 dagen heb je een grote 
kans op noorderlicht. Op het Hurtigruten schip kun je in je 
kajuit een ‘noorderlichtknop’ activeren, zodat je steeds op 
de hoogte gehouden wordt van wanneer het noorderlicht te 
zien is!



28 januari 2023: Tromsø, poort naar de ijszee

In de loop van de nacht vaart het Hurtigrutenschip voorbij 
de schilderachtige Raftsund. We houden even halt in 
Harstad en varen via Finnsnes verder naar de bruisende 
universiteitsstad Tromsø, waar je ’s middags aankomt. 
Hiervandaan vertrokken tal van beruchte poolexpedities.

Een kerk die bij het binnenvaren meteen in het oog springt, 
is de in 1965 gewijde IJszeekathedraal. Je zult ze meteen 
herkennen! Ze heeft een eigenzinnige, moderne 
architectuur met grote ramen uit glasmozaïek.

Door onze gids worden we op excursie meegenomen iets 
buiten de stad, waar we luisteren naar de verhalen van de 
Sami. We leren er meer over de rendieren, maken een 
rendiertocht en genieten van Noorwegen in de winter.

’s Avonds varen we met ons schip in het Trollenfjord, en 
genieten van de uitzichten en het bijzondere licht. Dit is 
trouwens ook dé plek om het noorderlicht te spotten.



29 januari 2023: Hammerfest en Noordkaap�

30 januari 2023: Kirkenes, het keerpunt

Hammerfest werd dankzij Koning Christian VII vanaf 1789 een handelsbaken met 
Rusland. Het is de meest noordelijke stad en hier sta je op nog slechts 2100 
kilometer van de Noordpool. Door de Magerøysund vaart de Hurtigruten naar 
Honningsvåg. Van hieruit gaan we met onze gids op excursie naar het 
Noordkaapplateau (71°10’21’’NB). De tocht ernaartoe alleen al is een belevenis, 
eentje in het kielzog van de sneeuwruimers. Ter plaatse hebben we ruim de tijd 
om van de omgeving te genieten, een foto te nemen aan de wereldbol, een 
kaartje te posten of zelfs om naar de ‘noordkaapkapel’ te gaan...

Terug opwarmen aan boord doen we met een kopje chocomelk. De namiddag is 
het genieten van de uitzichten. Ga zeker eens naar de panoramabar bovenaan 
het schip. Het is er heerlijk toeven!

’s Namiddags zullen ook vogelliefhebbers opnieuw hun hart kunnen ophalen, 
wanneer we voorbij de Sværholtsklubben varen, één van de grootste vogelrotsen 
van Noorwegen, en verderop ook de rotsformatie Finnskjerka passeren.

’s Avonds genieten we opnieuw van een uitgebreid diner aan boord.

In de ochtend bevind je je op dezelfde lengtegraad als St. 
Petersburg, Caïro en Istanbul; op een boogscheut van de Russi-
sche grens. Op een bijzondere locatie, op het kruispunt tussen 
drie landen: Noorwegen, Rusland en Finland, ligt Kirkenes. Met 
onze gids brengen we een bezoek aan het Sneeuwhotel! Mooi 
om zien, en ga zeker eens in één van de bedden liggen, dan 
weet je meteen hoe dat voelt! Daarna bezoeken we ook de 
huskyfarm. We kunnen er zelf ondervinden hoe dik hun vacht is, 
hoe snel deze dieren zijn, en hoe hoog hun aaibaarheidsfactor 
is.

Aan het einde van de middag varen we verder met een stop in 
Vardø, of de meest oostelijke haven, en langs het schiereiland 
Varanger naar Båtsfjord om 's avonds te eindigen in Berlevåg.



31 januari 2023: Hammerfest en Tromsø

In Hammerfest herinnert de Meridiaanzuil 
aan de eerste exacte meting van de aardbol 
in 1854. De stad was daarbij de allereerste 
met het aanleggen van elektrische verlichting 
in de straten en de huizen.

Tegen middernacht bijna meren we aan in 
Tromsø. Nachtbrakers kunnen zich uitleven in 
één van de vele gemoedelijke kroegen van de 
stad. Proef zeker het lokaal gebrouwen Arc-
tisch bier. Skål!



01 februari 2023: Vesterålen en Lofoten

De uitgestrekte eilandenarchipels van de Vesterålen en de 
legendarische Lofoten bieden permanent een prachtig 
panorama van spitse bergtoppen die loodrecht uit de zee 
oprijzen. Een blik op de zee-engte Risøyrenna blijft vast in 
jouw geheugen gegrift. Ook de passage door de Raftsund 
lijkt wel recht uit een schilderij te komen. Op sommige 
plaatsen is de passage slechts 100 meter breed en lijken de 
steile rotsen perfect uitgeslepen.

Deze voormiddag verkennen we met onze gids de 
Vesterålen-eilanden. We gaan o.a. naar Harstad, waar ze fier 
zijn één van de oudste kerken ter wereld te hebben. We 
worden meegenomen in de geschiedenis, en de 
Vikingverhalen, bij een Noorse familie eten we ook de beste 
taart van Noorwegen, we bekijken het handwerk ter plaatse 
en genieten van de landschappen.

We gaan terug aan boord in Sortland en genieten van de 
lunch.

Bij gunstig weer varen we ook opnieuw door de extreem 
smalle Trollfjord; het lijkt wel alsof je de rotswand kan 
aanraken vanaf het dek. Je waant je te midden van 
versteende trollen, links en rechts.

In Stokmarknes bevindt zich het Hurtigrutenmuseum. 
Vroeger was dit het officiële startpunt. We komen opnieuw 
langs Svolvær en Stamsund en tegen de avond verlaten we 
de eilanden en zetten we koers naar het vasteland.



02 februari 2023: Poolcirkel en Zeven Zusters

03 februari 2023: Trondheim en Kristiansund

Vroege vogels worden vandaag beloond met de 
kleurrijke landschappen van de vruchtbare 
Helgelandoevers en het magisch gevoel opnieuw de 
poolcirkel over te steken. Een rijk landschap met 
afwisselend eilanden, de roemrijke bergketen de 
Zeven Zusters, de waterval Bruidssluier en de berg 
Torghatten, met een 20 meter brede tunnel er dwars 
doorheen, een inspiratiebron voor talrijke sagen.

In de namiddag verkennen we op eigen houtje 
Brønnøysund – het midden van Noorwegen, is dat. 
Een plek met leuke winkeltjes!

Wat je vorige keer gemist hebt in Trondheim, kan je 
vanmorgen vroeg nog inhalen.

Langs de eilanden Munkholmen en Hitra varen we 
daarna verder over open zee naar Molde. Dankzij haar 
gunstige ligging aan de Golfstroom wordt vruchtbaar 
Molde de 'Rozenstad' genoemd. In de verte zie je de 
statige toppen van de Romsdal Alpen. Kristiansund ligt 
als strategische exporthaven aan de rotskust van de 
Noord-Atlantische Oceaan en werd zo dé stokvisstad 
van Noorwegen.



 04 februari 2023: Ontscheping en 
terugvlucht

Ook tijdens jouw laatste zeemijlen aan boord volgen de 
prachtige landschappen mekaar op. Bijvoorbeeld de 
Nordfjord onder de gigantische Jostedalsgletsjer en een 
paar mijl zuidelijker de monding van de Sognefjord, de 
langste fjord van Noorwegen. De ‘scherentuin’ bestaat uit 
tal van rotseilandjes en ligt vlak voor Bergen. Wanneer we 
Bergen binnenvaren, komt jouw zeereis tot een eind, maar 
de herinneringen blijven vast nog eindeloos nazinderen.

Je wordt per bus naar de luchthaven gebracht voor de 
directe terugvlucht met Brussels Airlines naar Brussel.



3 MS Kong Harald: uw 
drijvende hotel



Gebouwd in 1993, 
gerenoveerd in 2016

Capaciteit: 590 passagiers, 
498 bedden

Tonnage: 11,204 t

Lengte: 121,8 m

Breedte: 19,2 m

Snelheid: 17 knopen



De kajuiten



Ontspanning

Aan boord zijn drie verschillende restaurants, de
Multe bakkerij en ijsbar, een sauna en
fitnessruimte. 

Op het dek kunt u genieten van het uitzicht vanuit
een van onze twee hot tubs. Voorin het schip
hebben we een comfortabele bar waar u kunt
genieten van een lekker traditioneel drankje. 

Het schip heeft ook een grote kompasruimte waar
u de receptie, het expeditieteam, de
conferentieruimte en de winkel vindt.



4 Paklijst: wat
meenemen 
op zeereis



Identiteitskaart of reispas 

VISA/Mastercard (cash geld is niet noodzakelijk, je kan alles betalen met je kaart)

Verzekeringspapieren en contactgegevens verzekeringsmaatschappij: Wij raden een goede 

annulerings- en of bijstandsverzekering ten stelligste aan. 

Rugzak/kleine tas: handig om mee te nemen tijdens de uitstappen en op dag 1 in Bergen

Fotomateriaal: SD-kaartje(s), extra batterij (batterijen lijden onder de Arctische koude en lopen 

een pak sneller leeg).

Zonnecrème, zonnebril én lippenbalsem

Persoonlijke medicatie, tandenborstel en tandpasta

Winterkledij en comfortabele kledij voor aan boord (kamertemperatuur)

Hand- en voetenwarmers: aanrader voor wie snel last heeft van koude handen en/of voeten

Handige checklist voor vertrek



Extra tips rond kledij

Een zeer effectieve manier om het lichaam
tegen kou, wind en vochtigheid te
beschermen is het dragen van meerdere
kledingstukken. Deze laagjes over elkaar
zorgen voor verschillende luchtlaagjes
tussenin die elk voor extra warmte-isolatie
zorgen.

De eerste kledingstukken bestaan uit
strakke en lange onderkleding (zowel broek
als T-shirt). Thermisch ondergoed is zeker
interessant maar heeft u dit niet, kan een
strakke legging en strakke T-shirt met lange
mouwen een alternatief zijn. De juiste
wintersokken zijn van wol, hebben een
goede pasvorm en zijn vocht ademend.

De resterende hoeveelheid kledingstukken is
afhankelijk van de temperatuur en de
activiteit die ondernomen wordt in de
buitenlucht, aangeraden zijn wollen- en/of
fleece-pullover of sweater en een
gemakkelijke broek.



Het laatste kledingstuk is een jas en broek
die ook de wind tegen houdt. Vergeet ook
geen warme muts, sjaal en handschoenen.
Draag warme en comfortabele schoenen,
liefst met een beetje profiel aan de zool om
uitglijden te voorkomen. Aan dek kan het
wel eens glad (en nat) zijn. Gewone
bergschoenen hebben wel profiel maar zijn
doorgaans niet warm genoeg voor de
voeten (en koude voeten zorgen voor een
koud algemeen gevoel).

Neemt u ter plaatse deel aan
georganiseerde excursies
(hondensledetochten, sneeuwscooter-
tochten, …) ontvangt u daar thermische
kledij die u gerust over uw eigen winterkledij
kan aantrekken (u merkt zelf wel of u best
de eigen jas bijvoorbeeld uitlaat).



5 Het noorderlicht
fotograferen: 

onze tips



Vastleggen van de mooiste lichtshow ter
wereld

Veel mensen stellen zich wel eens de vraag
hoe men het best het noorderlicht, ook wel
bekend als poollicht of “Aurora Borealis”,
fotografeert. 

We geven je graag een aantal tips die
kunnen helpen bij het maken van een
geslaagde foto.



Welk materiaal heb ik nodig?

Digitale spiegelreflexcamera

Stevig statief

Bij voorkeur met Full Frame sensor.

Gebruik een statief waarbij de bovenkant bedekt is
met mousse, zo vermijdt u koude handen. Voorzie de
poten van “sneeuwschoentjes” voor extra stabiliteit.

Groothoeklens, vb. tussen 14 en 35mm

Telelenzen werken niet om poollicht vast te leggen.

Lichtsterke lens

Hoe lichtsterker, hoe minder lang er moet worden
belicht, en hoe meer details in de structuur van het
noorderlicht zullen zichtbaar worden.

Draadontspanner

Zo vermijdt u beweging tijdens het fotograferen.

Meer informatie over noorderlichtfotografie:
https://www.nordic.be/noorderlicht-fotografietips/



6 Maak kennis met de
Sami



De oorspronkelijke bewoners van Noord-
Scandinavië zijn de Samen. Bij ons staan de
Samen beter bekend als de Lappen, maar zij
geven er de voorkeur aan om Samen te
worden genoemd. Ze noemen hun
leefgebied Sápmi, een gebied dat zich
uitstrekt over Noord-Zweden, Finland,
Noorwegen en het Russische Kola-
schiereiland. De Sami is een van de grootste
etnische groeperingen in Europa. Hun
bevolkingsgroep bestaat uit ongeveer
70.000 à 100.000 personen waarvan
ongeveer de helft in het Noorse deel van
Lapland woont.

De geschiedenis van de Samische
cultuurgaat duizenden jaren terug. De Sami
zouden de eersten zijn geweest die na de
laatste ijstijd, bij het terugtreden van de
ijskap het Noorden opnieuw bevolkten. De
genetische origine van de Sami is nog
steeds onbekend en blijkt uniek te zijn. Dit
wijst hoogstwaarschijnlijk op een
geschiedenis van geografische isolatie. 

Een streepje geschiedenis



Het unieke karakter van de Sami genen,
maakt het een van de meest bestudeerde
populaties ter wereld. De voorvaderen van
de Sami waren jagers en verzamelaars. De
imposante rotstekeningen aan de Alta fjord
zijn daar de stille getuigen van. De oudste
graveringen dateren van 4200 voor Christus
en tonen aan dat Alta een religieuze
ontmoetingsplaats was. Ze beeldden de
toenmalige jagerscultuur, rituele
ceremonies, heilige dieren en Goden af. 

Oorspronkelijk bewoonden de Sami het
volledige Finland en Oost-Karelia, maar de
oostelijke Sami assimileerden met de Finse
en Karelische beschaving toen deze
bevolkingen naar hun gebieden migreerden.
Sommige plaatsnamen zoals Nuuksio zijn
bewijs van de oorspronkelijke Sami-
vestiging. Tot hoe diep de Sami populatie
Zuid-Noorwegen en Zuid-Zweden
bewoonden is onzeker en is nog steeds een
onderwerp van debat tussen vele
geschiedkundigen en archeologen. 



Tijdens het Viking tijdperk en de
middeleeuwen, voerden Sami intensief
handel met de Vikingen en later met
Europese handelsmannen. Hoofdzakelijk
dierenhuiden werden verhandeld in ruil voor
zout, munten en metaal. De Sami kenden
toen een sterke culturele ontwikkeling (de
traditie van artisanale Sami-messen zoals
nu gekend ontstond in deze periode) en ze
ontwikkelden tijdens deze periode zelfs een
monetair systeem. 

Echter, de bewegingsvrijheid van de Sami
was sterk beperkt. Over de eeuwen heen
eisten vele gewapende koninkrijken en
naties belastingen (in de vorm van leder,
veren en beenderen van walvissen),
waardoor de Sami soms twee of meer
overheden moesten betalen, en
daarbovenop vaak zelfs boetes voor het
betalen van belastingen aan een andere
natie!



7 Prijs, excursies 
inbegrepen



Kajuit U-type

Arctic Superior buitenkajuit, hoog dek, dubbel bed

Kajuit P-type

Arctic Superior buitenkajuit, promenadedek, 
dubbel bed

Kajuit O-type

Polar Outside, standaard buitenkajuit, tussendek 
vooraan, aparte bedden (bed en sofa bed)

Kajuit N-type

Polar Outside, standaard buitenkajuit, tussendek 
achteraan, aparte bedden (bed en sofa bed)

Kajuit J-type

Polar Outside, standaard buitenkajuit met belem-
merd of geen uitzicht, promenadedek of hoog dek, 
stapelbed + sofa bed

Kajuit I-type

Polar Inside, standaard binnenkajuit, aparte 
bedden (bed en sofa bed)

€ 3890 per persoon

€ 5538 single kajuit

€ 3690 per persoon

€ 5238 single kajuit

€ 3390 per persoon

€ 4788 single kajuit

€ 2971 per persoon in een 3-persoons kajuit

€ 3290 per persoon

€ 4638 single kajuit

€ 2886 per persoon in een 3-persoons kajuit

€ 3090 per persoon

€ 4338 single kajuit

€ 2716 per persoon in een 3-persoons kajuit

€ 2790 per persoon

€ 3888 single kajuit




